
TRIBUTÁRIO

Gerava grande controvérsia a Contri-
buição Previdenciária devida pelos empre-
gadores que pagavam 1/3 de férias para 
seus funcionários. Isto porque, de um lado, 
sustentavam os contribuintes que o valor 
pago a título de 1/3 de férias ostentava 
nítido caráter indenizatório, e não um pa-
gamento meramente habitual, de natureza 
remuneratória.

Porém a Suprema Corte recentemente 
tornou pacífica a questão, decidindo que 
o chamado “terço constitucional de férias” 
é verba que se apresenta como parte da 
remuneração do trabalhador, sendo então 
obrigatório o recolhimento de Contribuição 
Previdenciária sobre este montante, por 
parte dos empregadores.

“Para os contribuintes, tal decisão é desa-
nimadora. No entanto, analisando a fundo 
os argumentos utilizados pelos ministros 
do Supremo Tribunal Federal, é possível 
constatar certa lógica”, afirma o especialista 
em Direito Tributário, Felipe Chiaparini.

À primeira vista, realmente, causa estra-
nheza pensar que os empregadores brasilei-
ros devem recolher tributo até mesmo pelo 
fato de pagarem uma verba ao trabalhador 
que, ao recebê-la, não está prestando ser-
viços e sequer está à disposição para atuar.

É justamente o que ocorre com o “terço 
constitucional de férias”. Trata-se de uma 
verba paga na qualidade de “complemen-
to” às férias anuais, devida ao trabalhador 

para fazer frente a “gastos extras” em seu 
período de repouso.

Por outro lado, no entendimento do Fis-
co – e acompanhado agora pela Suprema 
Corte – o “terço constitucional de férias” 
se enquadra na ideia de “salário”, de acordo 
com o previsto no artigo 148, da Consoli-
dação das Leis do Trabalho1.

Desta forma, o pagamento de férias (e do 
“terço”, como complemento) é devido por-
que já houve anteriormente a prestação de 
serviço em favor do empregador. Portanto, 
trata-se de uma verdadeira contrapresta-
ção pelo trabalho realizado. “Assim, o ‘terço 
constitucional de férias’ inegavelmente faz 
parte da folha de salários, demandando a 
incidência da Contribuição Previdenciária”, 
explica o advogado.

As previsões legais são claras e não 
deixam margem para muitos questiona-
mentos. De fato, comparando o que diz 
a CLT e a Constituição Federal de 1988, 
o entendimento da Suprema Corte está 
correto.

A única via de discussão, para estímulo 
dos empregadores contribuintes, é o “terço 
constitucional de férias indenizadas”. Estes 
valores, como o próprio nome já diz – inde-
nizadas – são pagos em virtude de rescisão 
do contrato de trabalho.

Neste caso, não há pagamento ao traba-
lhador como contraprestação natural por 
seu serviço, mas sim como uma forma de 
compensação no momento da extinção do 

É devida Contribuição Previdenciária sobre valores pagos a título de 1/3 de férias
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vínculo empregatício.
Aliás, o “terço constitucional de férias 

indenizadas” tem em seu favor previsão 
expressa da Lei de Seguridade Social, no 
sentido de que não se pode admitir a Con-
tribuição Previdenciária sobre tal valor2.

Tendo em vista esta última previsão, não 
estão totalmente perdidas as esperanças 
para os contribuintes que, enquanto em-
pregadores, pretendam discutir perante o 
Poder Judiciário a correta tributação dos 
valores que são pagos aos trabalhadores 
que lhes prestam serviços.

“Certamente, traduz um alento o fato de 
o contribuinte poder pleitear uma menor 
carga tributária sobre sua folha de salários, 
especialmente nas atuais circunstâncias, 
em que o Fisco se mostra cada vez menos 
tolerante às consequências econômicas 
engendradas pela pandemia contra a qual 
o país e o mundo estão lutando”, conclui 
Felipe Chiaparini. 
 

1 Artigo 148 – A remuneração das férias, ainda quando 
devida após a cessão do contrato de trabalho, terá 
natureza salarial, para os efeitos do art. 449.
2 Lei nº. 8.212/91, artigo 28, §9º, alínea “d”: Não 
integram o salário-de-contribuição para os fins esta 
Lei, exclusivamente: (...) as importâncias recebidas 
a título de férias indenizadas e respectivo adicional 
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra 
da remuneração de férias de que trata o art. 137 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
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Em setembro, o NELM, pelo sexto ano 
consecutivo, protocolou o Comunicado 
de Progresso ao Pacto Global da Organi-

zação das Nações Unidas (ONU). Esse relatório 
compila as práticas e resultados oriundos das 
iniciativas adotadas para inclusão da susten-
tabilidade na estratégia de negócio, cultura e 
meio ambiente organizacional do escritório 
por intermédio do projeto NELM Sustentável, 
que se desenvolve nas áreas da Responsabili-
dade Social, do Meio Ambiente e dos Recursos 
Humanos.

Entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito 
da responsabilidade social, destaca-se a cam-
panha quadrimestral de doação de sangue, 
realização do Natal Solidário e a manutenção 

de arrecadação de roupas destinadas a Fun-
dação Julita e de livros destinados a ABRINQ. 
Este ano, ainda, foi realizada a campanha de 
distribuição de cobertores, luvas e gorros para 
moradores de ruas. 

O meio ambiente é outro foco das iniciativas 
do NELM. No último ano, foram renovadas as 
campanhas de coleta seletiva de lixo, o descarte 
de equipamentos eletrônicos, pilhas, baterias 
e radiografias. Permanece em tramite na As-
sembleia Legislativa Estadual de São Paulo o 
Projeto de Lei 05/17, de autoria do NELM, para 
a utilização de pneus inservíveis na produção de 
massa asfáltica. E, por fim iniciou-se em 2020 
uma iniciativa de coleta de resíduos nas praias 
da baixada santista. 

A fim de evoluir com as práticas de com-
pliance e desenvolvimento pessoal de seus 
colaboradores, foi criado o Código de Ética do 
NELM, o programa NELM TALKS, bem como 
foi renovada a política de bolsa de estudos. 

Vale a pena conferir todos as iniciativas levadas 
adiante pelo NELM no último ano, descritas no 
relatório disponível no site do Pacto Global.

NELM reafirma adesão aos princípios do Pacto Global

ARTIGO EMPRESARIAL

Desde a promulgação da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 
13.709/2018), muito tem se debatido 

acerca do conteúdo e aplicação das novas 
normas que regulam o tratamento de dados 
pessoais. 

Entre os debates acerca da interpretação e 
da aplicação das diretrizes legais, em especial 
aqueles atinentes à efetiva aplicabilidade da 
LGPD – que ainda não foi demonstrada –, é 
fundamental analisar as importantes funções 
do Encarregado pelo tratamento de dados 
pessoais – função que também é conhecida 
pela sua denominação em inglês, Data Protec-
tion Officer (DPO). Trata-se da pessoa indicada 
pelo controlador e operador para atuar como 
canal de comunicação entre o controlador, os 
titulares dos dados e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD), previstas pela 
legislação e a serem ainda regulamentadas.

Muito mais do que simplesmente uma pessoa 
(natural ou jurídica) que deverá ser responsável 
por monitorar a adequação e cumprimento 
da legislação, o Encarregado exercerá papel 
estratégico para as empresas no que se refere 
ao cumprimento e observância da LGPD, atu-
ando como elo entre a empresa, a ANPD e os 
titulares dos dados.

Dentre as principais funções atribuídas ao 
Encarregado, destaca-se a interação direta 

com os titulares dos dados pessoais, auxiliando 
na prestação de esclarecimentos e adotando 
providências necessárias frente às demandas 
apresentadas. Na prática, ficará sob responsa-
bilidade do Encarregado a recepção e condu-
ção de todas as solicitações realizadas pelos 
titulares, seja para o esclarecimento de dúvidas 
sobre a captação e utilização dos dados, seja 
para o atendimento dos pedidos de retificação 
ou exclusão das informações da base dados 
da empresa.

Além do papel a ser desempenhado junto aos 
titulares dos dados e colaboradores das empre-
sas, outra função atribuída ao Encarregado será 
a de interagir diretamente com a ANPD, atuan-
do, inclusive, como contato para recebimento 
de comunicações e responsável pela adoção das 
providências cabíveis. Caberá ao Encarregado 
a definição e condução de todo o processo de 
contenção de danos a ser adotado na empresa 
em caso de vazamento de dados, por exemplo.

Nota-se ser por isso recomendável que a 
nomeação do Encarregado ocorra em função 
de seu conhecimento sobre a legislação de 
proteção de dados, das práticas de tratamento 
de dados pessoais e em sua capacidade de cum-
prir as determinações emanadas pela LGPD e 
demais órgãos reguladores, dentre eles a ANPD.

As atribuições destinadas ao Encarregado 
estarão intrinsicamente ligadas à ANPD e 

nortearão o cumprimento efetivo da LGPD, 
contribuindo de forma vital para a vigilância 
sobre a observância dos ditames legais. Por esse 
motivo, e considerando o Decreto Federal nº 
10.474, publicado em 27.08.2020, que aprovou 
a estrutura regimental e o quadro demons-
trativo dos cargos em comissão e funções de 
confiança da ANPD, mostra-se premente a ne-
cessidade de adoção de medidas efetivas pelas 
empresas, para designar aquele que exercerá o 
cargo de Encarregado. 

Vale ressaltar que, uma vez que a função 
de Encarregado pode ser desempenhada por 
pessoa física ou jurídica, a contratação de con-
sultorias especializadas e terceirizadas reduz 
a zero a ocorrência de conflitos de interesse, 
vez que é recomendado que o Encarregado 
exerça suas atribuições com independência 
hierárquica, de forma desvinculada das demais 
áreas da empresa. 

Evelyn Tamy Macedo
Advogada, com especialização 

em Direito Empresarial pela  

Fundação Getúlio Vargas - FGVLaw.

Rogério Agueda Russo
Advogado, Mestre em Direito Comercial  

pela Pontifícia Universidade Católica  

de São Paulo - PUC/SP.

A relevância do Encarregado de Dados Pessoais pela LGPD

SUSTENTABILIDADE

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/443115
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.474-de-26-de-agosto-de-2020-274389226
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.474-de-26-de-agosto-de-2020-274389226
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CÍVEL

Recentemente, a medida provisória nº 948, pu-
blicada em 08/04/2020, foi convertida na Lei 
14.046/2020, que dispõe sobre o adiamento e 

o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos 
dos setores de turismo e de cultura, em decorrência 
da pandemia da Covid-19.

Como se sabe, em razão da adoção de medidas 
restritivas, tais como o distanciamento social, a proi-
bição de aglomerações e o fechamento de fronteiras, 
para evitar a propagação do vírus, estes setores foram 
seriamente afetados, o que levou o governo a estabe-
lecer regras para reembolso de valores, na tentativa de 
harmonizar o interesse das partes envolvidas. 

Na hipótese de adiamento ou cancelamento de 
serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e 
espetáculos, as empresas não serão obrigadas a reem-
bolsar os valores pagos, desde que garantam ao con-

sumidor a remarcação ou a disponibilização do crédito 
para compra de outros serviços ou reservas. “Ou seja, 
antes de pleitear o reembolso, os consumidores têm o 
direito de exigir tais medidas por parte das empresas”, 
afirma a especialista em Direito Civil, Thais Santos.

Para a remarcação, deve ser observada a sazonalida-
de, os valores e as condições originalmente contratados, 
bem como o prazo de até prazo de 18 meses para agen-
damento dos serviços, reservas ou eventos. No caso da 
disponibilização do crédito, o prazo para utilização seria 
de doze meses. Para ambas as hipóteses, a contagem 
se inicia partir da data do encerramento do estado de 
calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legis-
lativo nº 6, de 20 de março de 2020, previsto para 31 
de dezembro de 2020. 

Na impossibilidade de fornecer uma das duas alter-
nativas ao consumidor, a empresa deverá providenciar 

o reembolso do valor recebido, no prazo de 12 meses, 
também contado a partir do encerramento do estado 
de calamidade pública. E, ainda que os consumidores 
optem pela devolução dos valores, mesmo diante da 
remarcação ou disponibilização de crédito, as recentes 
decisões judiciais determinam que, nestas hipóteses, o 
referido prazo também deve ser aplicado, impedindo, 
assim, a devolução imediata dos valores e, consequen-
temente, a descapitalização das empresas que atuam 
nestes setores.

A lei também se aplica aos serviços, reservas ou aos 
eventos novamente adiados, por não terem cessado 
os efeitos da emergência de saúde pública, na data da 
remarcação originária, bem como aos novos eventos 
lançados no decorrer do período e que, eventualmente, 
não possam, pela mesma razão, ser realizados. 

Medida provisória que regulamenta o reembolso em caso de adiamento  
e cancelamento de serviços, de reservas e de eventos é convertida em lei

TRABALHISTA

A Secretaria especial do Trabalho publicou, em 
28 de agosto de 2020, a Portaria nº 19.809/20, 
assinada por Bruno Bianco Leal, Secretário Es-

pecial de Previdência e Trabalho, que altera o anexo da 
a Portaria 604/19, publicada em junho do ano passado.

Com essa atualização, foram ampliados de 78 para 
91 os ramos de atividades que podem funcionar duran-
te domingos e feriados. “Com a atualização do texto, 
esses setores passam a não precisar negociar com os 
respectivos sindicatos o trabalho em dias tradicionais 
de folga. Segundo o governo, a norma teve como 
objetivo liberar atividade aos domingos para setores 
considerados essenciais”, explica a especialista em 
Direito Trabalhista, Mayara Agrela.

A CLT, em seu artigo 67, assegura a todo empregado 
um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, 
salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 
imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, 
no todo ou em parte.

O trabalho no domingo, seja total ou parcial, será, 
no entanto, sempre subordinado à permissão prévia da 
autoridade competente em matéria de trabalho, quais 

sejam: Secretaria Especial do Trabalho e sindicato da 
categoria.

A nova Portaria, passou a autorizar o trabalho aos 
domingos ou feriados permanentemente nos ramos 
que constam em seu rol.

Foram incluídas, no setor industrial, as atividades de 
indústria de carnes e derivados, abate, processamento, 
armazenamento, manutenção, higienização, carga, des-
carga, transporte e conservação frigorífica; de artigos 
e equipamentos médicos, odontológicos hospitalares 
e de laboratórios.

Já no setor do comércio, a portaria incluiu porteiros e 
cabideiros de edifícios residenciais, varejistas de peixes, 
carnes frescas e caça; de frutas e verduras; aves e ovos; 
produtos farmacêuticos; feiras-livres e mercados; hotéis 
e similares;  postos de gasolina; agências de turismo; 
lavanderias; locadoras de veículos e embarcações;

No setor de transportes, foram incluídos os serviços 
propriamente de transportes; excluídos os transportes 
de carga urbanos e os escritórios e oficinas, salvo as 
de emergência; Transporte interestadual rodoviário, 
inclusive limpeza e lubrificação dos veículos.

Enquanto no setor de comunicação e publicidade, 
passaram a constar no rol: empresa de comunicação 
telegráficas, radiotelegráficas e telefônicas; excluídos 
os serviços de escritório e oficinas, salvos as de emer-
gência; empresas de radiodifusão, televisão, de jornais 
e revistas; excluídos os serviços de escritório

No setor de educação e cultura passaram a ser 
permitidos empresas teatrais (excluídos os serviços 
de escritório.); Empresas exibidoras cinematográficas; 
Instituições de culto religioso, e etc.

A Portaria, que passou a valer na data de sua publi-
cação, afeta também o setor de serviços funerários; 
e agricultura e pecuária. Saúde e serviços sociais e 
atividades financeiras e serviços relacionados.

Apesar destas mudanças, a advogada Mayara Agrela 
ressalta que o descanso semanal remunerado deve ser 
mantido, compreendendo pelo menos uma folga na 
semana. “Além disso, em alguns ramos de atividade, 
o funcionário deverá ter pelo menos uma folga aos 
domingos a cada três ou sete semanas”, finaliza. 

Portaria 19.809/20:  Governo inclui 13 atividades em autorização para trabalho aos domingos e feriados

IMOBILIÁRIO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promul-
gou o Provimento 100/20 do CNJ que criou 
o e-notariado. O e-notariado é a plataforma 

gerida pelo Colégio Notarial do Brasil, que conecta os 
cidadãos aos atos e serviços praticados por todos os 
tabeliães de notas do país, ou seja, importante ferra-
menta que facilita o intercâmbio de documentos, infor-
mações e a prática dos atos notariais eletronicamente. 

O novo sistema deve facilitar diversos processos 
que envolvem a compra e venda de imóveis “Agora, 
será viável realizar a escritura de compra e venda de 
um imóvel ou celebrar o formal de partilha de um 
inventário da sua própria casa, independentemente de 
onde ou quantas pessoas estejam envolvidas no negó-
cio, assim como lavrar um testamento público”, explica 
o especialista em Direito Imobiliário, Rodrigo Pauletti.

O Provimento ainda apresenta o conceito da 
Matrícula Notarial Eletrônica (MNE)1  que funcionará 
como uma chave de identificação única do ato nota-
rial, permitindo assim maior padronização dos atos, 
idoneidade e rastreabilidade para cada ato, sendo 
possível identificar data, local e tabelião em que foi 
realizado. O art. 10 do provimento enumera diversas 
outras funcionalidades disponíveis no e-Notariado 
como o fornecimento de certificados digitais, assina-
turas eletrônicas e a realização de videoconferências.

O e-Notariado não só gerará celeridade e padroni-
zação dos atos, como também criará bancos de dados 
de transações em todo o Brasil, ou seja, importante 
ferramenta para as Corregedorias Estaduais2 e até aos 
atos executivos judiciais.

“Trata-se de importante inovação que contribuirá 

sobremaneira para a agilidade da prática dos atos 
notariais, conferindo a sempre desejada autenticida-
de, veracidade, publicidade e segurança jurídica nos 
negócios jurídicos a serem celebrados no âmbito dos 
serviços notariais e registrais”, conclui o advogado. 

1 Art. 12. Fica instituída a Matrícula Notarial Eletrônica - MNE, 
que servirá como chave de identificação individualizada, 
facilitando a unicidade e rastreabilidade da operação ele-
trônica praticada.
2 § 1º O e-Notariado deve oferecer acesso aos dados e às 
informações constantes de sua base de dados para o juízo 
competente responsável pela fiscalização da atividade ex-
trajudicial, para as Corregedorias dos Estados e do Distrito 
Federal e para a Corregedoria Nacional de Justiça.

Novo sistema moderniza o mundo notarial

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.046-de-24-de-agosto-de-2020-273920826
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.046-de-24-de-agosto-de-2020-273920826
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-19.809-de-24-de-agosto-de-2020-274641612
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-604-de-18-de-junho-de-2019-164321180
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INSTITUCIONAL

Em setembro, o NELM e a Pieracciani, empresa com grande expertise em gestão da inovação, 
firmaram parceria para oferecer consultoria na implementação de projetos relacionados a 
essa área. “Por meio dessa parceria, o NELM espera oferecer a seus clientes alternativas 

que viabilizem seus investimentos em inovação, aproveitando benefícios como a captação de 
empréstimos subsidiados e a obtenção de recursos não reembolsáveis e de incentivos fiscais”, 
afirma Eduardo Felipe Matias, sócio do NELM. 
 
Para mais informações, confira o site: https://consultoria.pieracciani.com.br/

Em agosto, o especialista em Direito Imo-
biliário e sócio do NELM, Rubens Carmo 
Elias Filho, participou de dois eventos 

virtuais para debater os principais desafios da 
administração de bens imóveis e condomínios.

Por meio do grupo de responsabilidade 
social, que faz parte do projeto NELM 
Sustentável, os colaboradores do NELM 

contribuíram para a campanha Aquece São 
Paulo, através da doação de 110 unidades de 

No dia 29/09, o sócio do NELM, Eduardo Felipe Matias ministrou palestra em sessão conjunta 
das Comissões de Comércio Exterior e de Startups da CCFB sobre o tema “Empreendedo-
rismo Inovador: ecossistema brasileiro de startups e incentivos a seu desenvolvimento”.

Na ocasião, o advogado apresentou o relatório Sharing Good Practices on Innovation, destacando 
o panorama geral do ecossistema brasileiro das startups e o papel de diversos atores públicos e 
privados no surgimento e desenvolvimento desse tipo de empresa. 

No dia 10 de agosto, o sócio do NELM, Eduardo Felipe 
Matias, publicou artigo no Valor Econômico destacando 
as principais conclusões do estudo Sharing Good Practices 

on Innovation. No dia 28/08, Eduardo Matias deu entrevista à 
rádio CBN sobre a necessidade de uma retomada econômica 
verde no Brasil.

O também sócio do NELM, Rubens Carmo Elias Filho, foi en-
trevistado pelo jornal Agora, em 30 de agosto. Na reportagem, 
ele falou sobre a invasão de privacidade em condomínios. E no 
dia 22 de setembro, o especialista em Direito Empresarial do 
NELM, Rogério Russo, concedeu entrevista à rádio CBN sobre 
o início da vigência da LGPD.

NELM e Pieracciani firmam parceria na área de inovação

Sócio do NELM debate desafios de mercado imobiliário em webinars

NELM SUSTENTÁVEL participa da campanha Aquece São Paulo

Eduardo Felipe Matias ministra palestra na CCFB

NA MÍDIA

No dia 07/08, o advogado foi um dos convida-
dos do Café da Manhã Imobiliário, promovido 
pela OAB – Subseção Itaquera, que teve como 
tema central “Condomínio Urbano Simples”. No 
dia 25/08, Rubens Carmo Elias Filho falou sobre 

cobertores para as comunidades vulneráveis, que 
sofrem com as baixas temperaturas no período do  
inverno. A ação é organizada pelo Cruz Vermelha 
Brasileira de São Paulo e acontece anualmente entre 
os meses de março e setembro. 

“Os reflexos atuais e futuro do coronavírus na 
vida condominial”, na Semana Jurídica da OAB 
São Bernardo. 
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