
IMOBILIÁRIO

O Governo Federal, em agosto de 2020, 
lançou o Programa Casa Verde e Amarela 
para fomentar a habitação e, consequen-
temente, ampliar o número de moradias, 
atendendo o maior número de famílias ca-
rentes. Recentemente, a Lei foi sancionada, 
entrando em vigor no dia da sua publicação, 
em 13/01/2021.

Conforme informações no site do Governo 
Federal, a meta é atender 1,6 milhão de fa-
mílias de baixa renda com o financiamento 
habitacional até 2024. Isso será possível 
com a redução na taxa de juros para a 
menor da história do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e mudanças na 
remuneração do agente financeiro1. 

A lei tem por escopo auxiliar o financiamen-
to habitacional de famílias de baixa renda 
e contribuir na regularização fundiária, por 
meio de ações ambientais, sociais e jurídi-
cas, dentre elas a obtenção do título que 
garante o direito real sobre o imóvel, desde 
que cumprido alguns requisitos.

Também, está prevista melhoria de resi-
dências das famílias com renda mensal 
de até R$ 2 mil, selecionadas pelo poder 
público local. 

Importante ressaltar que a Lei prevê que os 
projetos, as obras e os serviços contratados 
observarão as condições de acessibilidade e 
de disponibilidade de unidades adaptáveis 
e acessíveis ao uso por pessoas com defici-
ência, com a mobilidade reduzida ou idosas.

Interessante a previsão do artigo 13 da Lei 
no sentido de que contratos e os registros 
efetivados no âmbito do Programa Casa 
Verde e Amarela serão formalizados, pre-
ferencialmente, em nome da mulher e, na 
hipótese de esta ser chefe de família, po-
derão ser firmados independentemente da 
outorga do cônjuge. Para tanto, a Lei prevê 
expressamente o afastamento da aplicação 
de alguns artigos do Código Civil sobre a 
vênia conjugal. 
“Trata-se de uma inovação que inclusive 
repercute no Registro Público, pois, confor-
me parágrafo primeiro do artigo destacado 
acima, na hipótese de a mulher ser a chefe 
de família o contrato será registrado no 
cartório de registro de imóveis competen-
te, sem a exigência de dados relativos ao 
cônjuge ou ao companheiro e ao regime 
de bens”, pontua o especialista em direito 
imobiliário, Danilo Camargo.
Ainda, a Lei que institui o Programa Casa 
Verde e Amarela inclui o art. 2º-A na Lei 
do Parcelamento do Solo Urbano (Lei 
6766/79), ampliando o conceito de empre-
endedor para fins de parcelamento do solo 
urbano, o responsável pela implantação 
do parcelamento o qual poderá ser: a) o 
proprietário do imóvel a ser parcelado; c) 
o ente da administração pública direta ou 
indireta habilitado a promover a desapro-
priação com a finalidade de implantação de 
parcelamento habitacional ou de realização 
de regularização fundiária de interesse 

Sancionada a Lei 14.118/21 que institui o Programa Casa Verde e Amarela
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social, desde que tenha ocorrido a regular 
imissão na posse; d) a pessoa física ou jurí-
dica contratada pelo proprietário do imóvel 
a ser parcelado ou pelo poder público para 
executar o parcelamento ou a regularização 
fundiária, em forma de parceria, sob regime 
de obrigação solidária, devendo o contrato 
ser averbado na matrícula do imóvel no 
competente registro de imóveis; e) a co-
operativa habitacional ou associação de 
moradores, quando autorizada pelo titular 
do domínio, ou associação de proprietários 
ou compradores que assuma a responsabi-
lidade pela implantação do parcelamento.
“Em resumo, a Lei do Programa Casa 
Verde e Amarela, além do seu importante 
cunho social, prestigiando a dignidade da 
pessoa humana e o direito constitucional 
de moradia, traz importantes repercussões 
no sistema jurídico brasileiro, exigindo do 
empreendedor e do poder público uma 
adequação de seus atos e instrumentos à 
nova Lei”, finaliza o advogado.

1Obtido em 02/02/2021, por meio do link: 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-

-social/2021/01/programa-casa-verde-e-amarela-

-agora-e-lei
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Segundo análise realizada pela empresa 
Data Lawyer, chega a 139 o número de 
processos trabalhistas que se valem da 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 
13.709/2018) para corroborar com argumenta-
ções, solicitar aos empregadores a divulgação 
de informações de titularidade dos trabalha-
dores ou requerer sigilo de suas identidades.

A pesquisa, que apurou dados até o dia 26 de 
novembro de 2020, apontou que totalizam em 
R$ 15 milhões os pedidos das causas relaciona-
das ao tema, sendo que a maioria das demandas 
se concentram no Estado de São Paulo.    

De acordo com o levantamento, dentre os 
pedidos realizados com base na LGPD estão 
a solicitação de folhas de ponto e termo de 
compensação de jornada, conforme processo 
que tramita na 16ª Vara do Trabalho do Rio 
de Janeiro. 

Em outro processo, ajuizado perante a 2ª 
Vara do Trabalho de Americana/SP, o pedido 

versava sobre a supressão do nome do trabalha-
dor no processo e no Diário Oficial, solicitando 
que constassem apenas suas iniciais. A intenção 
seria impedir a busca de seu nome por empre-
gadores, quando procurasse por novo emprego. 

A LGPD visa proteger o tratamento dos da-
dos de titulares durante todo o “ciclo de vida” 
da informação. Isso significa que, no âmbito 
trabalhista, caberá aos empregadores a adoção 
de medidas de segurança relacionadas à prote-
ção dos dados, desde processos seletivos até a 
rescisão dos contratos de trabalho. 

Assim, para Mayara Agrela, advogada e 
especialista em direito do trabalho, será ne-
cessária a inserção de cláusulas específicas no 
contrato de trabalho, para regular a forma de 
tratamento e proteção desses dados pessoais. 
“Além disso, devem ser elaboradas políticas 
internas definindo os profissionais que poderão 
ter acesso a dados 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”, afirma.

A obrigação dos empregadores também po-
derá se estender a terceiros envolvidos na rela-
ção trabalhista, como empresas seguradoras, de 
planos de saúde e de benefícios, por exemplo. 
“Deste modo, é altamente recomendado que 
os empregadores firmem termos de respon-
sabilidade e confidencialidade com todos os 
parceiros de negócios envolvidos em suas 
atividades, estabelecendo as responsabilidades 
e obrigações atinentes à proteção dos dados de 
seus colaboradores”, explica Evelyn Macedo, 
advogada especializada em proteção de dados.

Além disso, segundo a advogada, é impres-
cindível que os cuidados sejam redobrados 
quando da atuação em processos judiciais, de 
modo que não sejam publicizados dados além 
dos necessários. 

LGPD já foi citada em 139 ações trabalhistas 

ARTIGO IMOBILIÁRIO

A Associação Brasileira do Veículo Elétrico 
(ABVE) publicou recentemente levanta-
mento1 que demonstra que no primeiro 

semestre de 2020 houve o crescimento de 
221% na comercialização de carros elétricos no 
Brasil.  Atualmente, a frota brasileira é composta 
por mais de 30.000 veículos elétricos, segundo 
dados da Associação e este número vem cres-
cendo, à medida que são emplacados cerca de 
1.000 carros por mês. 

Atento a esta movimentação, o Poder Pú-
blico vem elaborando dispositivos legais para 
incentivar a utilização destes veículos como o 
PL 1256/2019 , que delibera sobre a isenção 
da alíquota de IPVA no Estado de São Paulo 
pelo período de 5 anos para os carros elétricos 
e a criação de parcerias do Governo do Estado 
com Parques Tecnológicos para a realização de 
obras de infraestrutura.

A criação de infraestrutura talvez seja um dos 
principais desafios para popularizar a utilização 
do VE. Em São Paulo, nos shoppings e condo-
mínios de alto padrão, já é possível identificar 
algumas ações de marketing das montadoras, 
ao disponibilizar para seus clientes carregadores 
em espaços temáticos, de grande visibilidade 

e que talvez sejam suficientes para atender a 
demanda de hoje e não mais a de amanhã dos 
consumidores. 

Os condomínios residenciais ou comerciais 
hoje não possuem estrutura para carregamento 
do VE, salvo raríssimas exceções. Porém, esta 
é uma realidade que os condomínios vão en-
frentar e quanto antes estiverem preparados 
melhor.

O primeiro passo para se adaptar é verificar 
se a capacidade de potência de energia elétrica 
do condomínio é suficiente para suportar a ins-
talação de carregadores. Caso não seja, deverá 
ser solicitado um ajuste à concessionária de 
energia. Todo este processo deve ser acompa-
nhado por um engenheiro elétrico.

Superada a viabilidade técnica para as ade-
quações técnicas, sugere-se a elaboração de um 
projeto para ser apresentado e deliberado em 
assembleia pelos condôminos, com as carac-
terísticas que melhor atendam ao condomínio, 
sobretudo quantidade, tipo e modelos dos 
carregadores, que são diversos no mercado. 
Atualmente, existem modelos que permitem 
computar a energia consumida por determinado 
veículo em determinado período e assim reali-

zar a cobrança individualizada do condômino, 
a fim de não onerar os demais condôminos.

Por se tratar de uma obra de melhoria e 
aumento de uso de área comum, o quórum de 
aprovação pode ser feito com base em 2/3 dos 
condôminos , bem como recomenda-se que seja 
atualizado o regimento interno com as normas 
de utilização e a Convenção de Condomínio 
para deliberar sobre o custeio e cobrança da 
energia elétrica. 

Rodrigo Pauletti Pereira Lima 

Advogado com especialização em Direito Imobiliário 

e em Processo Civil. Membro da  Comissão de Direito 

Imobiliário da OAB/SP.

1 http://www.abve.org.br/mercado-de-carros-eletricos-
-volta-a-crescer-no-brasil-e-bate-recorde-no-semestre/ 
 
1  https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000312913

1  Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em 
acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar 
a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos 
dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas 
partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por 
qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.

A década dos carros elétricos

EMPRESARIAL/TRABALHISTA
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Com a Reforma Trabalhista trazida pela Lei 
13.467/2017,   foi estabelecido que a 
atualização dos créditos decorrentes de 

condenação judicial deve ser  efetuada pela Taxa 
Referencial – TR (artigo 879, parágrafo 7º, da CLT), 
bem como, quanto dos depósitos recursais (artigo 
899, parágrafo 4º).

No entanto, o Plenário do STF, no julgamento 
em conjunto das Ações Declaratórias de Constitu-
cionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, realizado 
aos 18/12/2020, considerou inconstitucional a 
aplicação da Taxa Referencial como índice de atua-
lização monetária dos créditos trabalhistas.

Assim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, 
até que sobrevenha solução legislativa, devem ser 
aplicados os mesmos índices de correção monetária 

e de juros que vigentes para as condenações cíveis 
em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na 
fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência 
da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 

No referido julgamento o STF modulou os efeitos 
da referida decisão, de modo que:  

(i) são reputados válidos e não ensejarão qual-
quer rediscussão todos os pagamentos realizados 
no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial 
ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros 
de mora de 1% ao mês;

(ii) deverão ser mantidas e executadas as sen-
tenças transitadas em julgado que expressamente 
adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, 
a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;

(iii) devem ter aplicação, de forma retroativa, da 
taxa Selic (juros e correção monetária), os processos 

em curso que estejam sobrestados na fase de co-
nhecimento, independentemente de estarem com 
ou sem sentença, inclusive na fase recursal; e

 (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo 
Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar efi-
cácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido 
de atingir aqueles feitos já transitados em julgado, 
desde que sem qualquer manifestação expressa 
quanto aos índices de correção monetária e taxa de 
juros (omissão expressa ou simples consideração de 
seguir os critérios legais).

Para a advogada em direito trabalhista, Sandra 
Lucia Bestlé Asselta, a aplicação das taxas deve 
ser avaliada de maneira individual. “A gora, será 
necessária uma análise caso a caso para verificar 
eventuais impactos da referida decisão no passivo 
trabalhista das empresas”, conclui. 

TRABALHISTA

STF define que IPCA-E e SELIC devem ser aplicados para correção monetária de débitos trabalhistas

TRIBUTÁRIO

Em janeiro de 2021, a recente alteração na 
legislação de ICMS não foi recebida com 
muitos aplausos pelos setores comer-

ciais. Isto porque, de acordo com o Decreto nº. 
65.253/2020, as alíquotas que antes eram de 7% 
e de 12% aumentaram, respectivamente, para 
9,4% e para 13,3%.

Contudo, o principal setor que sentiu o aumento 
foi o de veículos que, por sua vez, observou aumento 
de 2,5%, devido a um “complemento” do imposto 
em questão. Trata-se do chamado “Pacote de 
Ajuste Fiscal do ICMS”, que provocou diretamente 
uma série de reduções em benefícios, créditos e 
regimes especiais.

Certamente a matéria foi colocada sob a aprecia-
ção do Poder Judiciário. Em vista disso, foi proferida 
decisão liminar para suspender o aumento do ICMS 
quanto a alguns produtos médicos, tais como in-
sumos hospitalares. “Contudo, a questão que fica 

na mente do contribuinte é saber o porquê deste 
aumento logo agora em que a economia estava 
tomando novos rumos frente às consequências da 
pandemia”, afirma o especialista em direito tributá-
rio, Felipe Chiaparini.

De acordo com o Governo Paulista, as medidas 
de aumento de ICMS eram necessárias sobretudo 
para promover o reajuste da arrecadação do Estado, 
que também não ficou alheio aos efeitos da crise 
econômica, tendo então que manter suas receitas 
em patamar aceitável para fazer frente às altas 
despesas especialmente na área sanitária.

Além disso, segundo o Governo Paulista, não 
haveria propriamente um “aumento” do tributo, mas 
apenas uma “redução de benefícios”, plenamente 
autorizada em lei.

Pergunta-se se tal iniciativa de aumento quase 
que generalizado de determinado imposto não 
violaria a ideia de “Vedação ao Efeito Confiscatório” 

dos tributos. Para os que combatem o Pacote de 
Reajuste do ICMS, haveria até mesmo uma incons-
titucionalidade na medida, tal como aponta a FIESP.

No entendimento desta entidade e de especia-
listas, os incentivos fiscais de ICMS envolvem uma 
complexa “cadeia de vontades”, isto é, a manifes-
tação de diversos Estados por meio de convênio 
celebrado e autorizado pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária – CONFAZ.

Em virtude desta característica, não poderia o 
Estado de São Paulo simplesmente se valer de um 
decreto, editado unilateralmente, para impor maio-
res gravamos ao contribuinte no que diz respeito 
ao ICMS, seja aumentando puramente sua alíquota, 
seja reduzindo benefícios de isenção. “Agora, resta 
aguardar, com boas expectativas, o posicionamento 
do Poder Judiciário sobre o tema, em especial a 
constitucionalidade ou não da medida”, conclui o 
advogado. 

Aumento de ICMS no Estado de São Paulo 

EMPRESARIAL

Em 15 de janeiro de 2021, foi publicado o 
Decreto 10.602/21, contendo atualização 
do Decreto nº 10.356/20, que dispõe sobre 

a política industrial para o setor de tecnologias da 
informação e comunicação – Lei de Informática (Lei 
nº 13.969/19) –, trazendo mudanças significativas 
no sistema de incentivos fiscais para as indústrias 
de informação e comunicação. 

Conforme determina a Lei de Informática, as 
empresas que exercem atividades de desenvol-
vimento ou produção de bens de tecnologias da 
informação e comunicação e investem, no mínimo, 
5% do faturamento bruto no mercado interno 
em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I), fazem jus, até 31 de dezembro 

de 2029, ao crédito financeiro decorrente do 
dispêndio mínimo efetivamente aplicado nessas 
atividades.

Os créditos de IRPJ e CSLL, a serem apresen-
tados por meio de Declaração de Compensação e 
calculados sobre os dispêndios realizados, podem 
ser restituídos em dinheiro ou compensados com 
outros tributos e contribuições federais. 

“As alterações implementadas são muito signi-
ficativas, já que são modificadas as atividades que 
devem ser consideradas como sendo de PD&I para 
os fins de que trata a Lei de Informática”, afirma 
Rogério Agueda Russo, especialista em direito 
empresarial. 

A partir de agora, devem ser consideradas, 

para os fins da Lei de Informática, apenas as 
atividades de (i) pesquisa básica; (ii) pesquisa 
aplicada; (iii) desenvolvimento experimental; (iv) 
inovação tecnológica; (v) formação ou capacitação 
profissional técnica; e (vi) de nível superior ou de 
pós-graduação.

O cumprimento de todos os requisitos exigidos 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
e pela Receita Federal, bem como dos requisitos 
fiscais e contábeis relativos aos gastos com PD&I, é 
de vital importância e deve ser realizado conforme 
as determinações constantes da legislação que 
regula o tema.  “No caso de inconsistências, os 
tributos compensados podem ser cobrados com 
multa e juros, além de multa sobre o crédito utili-
zado de forma indevida”, esclarece o advogado. 

Regulamentação da Lei de Informática é alterada
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INSTITUCIONAL

SUSTENTABILIDADE

O sócio do NELM e especialista em Direito Imobiliário, Rubens Carmo Elias Filho, pu-
blicou um artigo na revista Opinião Jurídica 8: Direito Imobiliário, no qual abordou o 
tema “A administração de condomínios e os serviços jurídicos”.   

Ao lado do advogado do NELM, Danilo de Barros Camargo, o sócio também publicou um texto 
em outra obra do setor. No livro “Coronavírus: impactos no Dir. Imobiliário, Urbanístico e na 
Arquitetura do espaço urbano”, os dois abordaram o tema “Contratos de locação e a supremacia 
da negociação sobre a alternativa da judicialização”. 

2020 foi mais um ano em que o NELM se fez 
presente na vida de muitas pessoas na época 
natalina! No dia 19 de dezembro, os colabo-

radores do escritório se mobilizaram para distribuir 
para moradores de rua dos bairros Capão Redondo, 
Campo Limpo, Santo Amaro, Washington Luís e 
Brooklin trezentos kits de café da manhã, compra-
dos com o valor arrecadado entre os integrantes 
do NELM e compostos de pães, achocolatados, 
barrinhas de chocolate, bolinhos, bolachas salgadas 
e frios. Com empatia e solidariedade, podemos 
construir uma sociedade mais justa e fraterna!

Em dezembro de 2020, Eduardo Felipe Matias, sócio res-
ponsável pela área empresarial do NELM publicou artigo 
na revista Veja sobre o Marco Legal das Startups. O mesmo 

tema foi comentado pelo sócio na coluna Moeda Forte, na revista 
IstoÉ Dinheiro, no dia 20/12.

Em janeiro de 2021, Matias concedeu entrevista a revista 
Exame, na qual analisou os efeitos do reingresso dos EUA no 
Acordo de Paris, e também publicou artigos no site Conjur 
(Parte 1 e Parte 2), pontuando os principais acontecimentos do 
ano passado no cenário internacional. Neste mesmo mês, o ad-
vogado comentou os efeitos da pandemia sobre a desigualdade 
na revista IstoÉ Dinheiro.

Especialistas do NELM publicam artigos em obras da área

NELM promove ação solidária 
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