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Buscamos soluções
Cientes de que o conhecimento 
do direito isolado não é 
suficiente para atender 
demandas complexas, seus 
membros são formados por 
advogados, economistas, 
administradores, contadores, 
engenheiros e técnicos que 
buscam soluções criativas e 
com foco no resultado.

Nossa missão
Desenvolver atividades que 
possam agregar valor aos 
nossos clientes, através de 
ferramentas inovadoras e 
de profissionais altamente 
qualificados.

Notícias
JOTA, Valor Econômico, STJ e 
STF

Fotos
Web
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Stephanie Gonçalves de Jesus 
Maciel ©

harrisonleite.com

ONDE ESTAMOS:

SALVADOR/BA

Rua Frederico Simões, 447,
Caminho das Árvores, CEO 
Salvador Shopping,
Torre Londres, 406, Salvador/
BA,
CEP 41820-774
+55 71 3311 9644

ITABUNA/BA

Av. Aziz Maron, 345
Góes Calmon
Itabuna/BA 
CEP 45605-412
+55 73 3612 8721

FEIRA DE SANTANA/BA

Rua Coronel Álvaro Simoes, 108
Centro Empresarial Renato Sá, 
sala 110
Centro
Feira de Santana/BA
CEP: 44001-104
+55 75 992279516 (Átila Leite) 

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Centro Empresarial Multiplace
Conquista Sul Av. Juracy 
Magalhães, nº 3340-A
Bairro Felícia
Vitória da Conquista/BA
CEP 45055-902
+55 77 4009-7797
 

NOSSAS PRINCIPAIS ÁREAS DE 
ATUAÇÃO 

ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL

COMPLIANCE E INTEGRIDADE 
CORPORATIVA

ELEITORAL

FAMÍLIA E SUCESSÕES

LGPD

PENAL

PROPRIEDADE INTELECTUAL

STARTUPS

TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIO

TRIBUTÁRIO

IMOBILIÁRIO
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Um pouco do nosso 
escritório

O escritório HL Advogados 
nasceu da vontade 
de professores 

universitários unirem a teoria à 
prática. 
O ano era 2007. O professor 
Harrison Leite estava a caminho 
da Escócia para aprofundar 
seus estudos de doutoramento 
na Universidade de Edimburgo. 

Entre 2007 e 2008, mesmo 
à distância, concretizou seu 
primeiro projeto na advocacia, 
ao constituir a sociedade 
“MNL Advogados Associados” 
juntamente com os professores 
Luís Carlos (processo civil) e 
Antônio Macedo (direito civil), 
que residiam no Brasil.
 
Com o seu retorno ao Brasil 
em 2009, e o ingresso como 
professor da UFBA em 2010, 
Harrison Leite mudou de 
domicílio e saiu da sociedade, 
idealizando a nova composição 
que resultou na HL Advogados. 
As características nunca 

mudaram: foco no cliente e 
compromisso com os melhores 
resultados.
 
O escritório cresceu e hoje tem 
sede na capital da Bahia, com 
filiais no interior do Estado estando 
em constante expansão. 
Atua nas diversas áreas do direito, 
com transparência e compromisso 
profissional, tendo como base a 
pesquisa e a inovação. Atende 
empresas e entes públicos e 
conta com a experiência de 
ex-procuradores, acadêmicos, 
pesquisadores, engenheiros, 
contadores, administradores e 
diversas outras habilidades que 
ajudam os clientes a enxergarem 
oportunidades.
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NEWSLETTER

O escritório tem vasta produção de conteúdo jurídico. No seu site e nas 
redes oficiais, oferece aos clientes e visitantes diariamente notícias 
relevantes para as melhores estratégias jurídicas. A fim de que elas não 

se percam no tempo, e para que o interessado possa revisitar quando quiser, 
publicamos o nosso Newsletter mensal, que reúne todas as publicações no 
período.
 
Para receber nossas informações, basta se cadastrar no nosso site e receber 
mensalmente nosso e-mail ou baixar o conteúdo. 
Estamos abertos para sugestões de matérias, críticas, elogios e o que você 
julgar importante para nossa melhor interação.
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STF rejeita 
modulação 
de veto à 
cobrança de IR 
sobre pensão 
alimentícia

O jornal VALOR ECONÔMICO 
informa nesta segunda-fei-
ra sobre decisão unânime 

tomada pelos ministros do STF, 
em plenário virtual, pela rejeição 
de pedido de limitação de efeitos 
da decisão tomada pela corte, 
em junho deste ano, vetando a 
cobrança de IRPF sobre pensão 
alimentícia. A União apresentou 
embargos de declaração buscan-
do a modulação dos efeitos. Entre 
os pedidos da União nesse senti-
do estava a inclusão somente dos 
valores pagos a título de pensão 
que estivessem dentro da faixa 

de isenção do imposto de renda. 
Todos os pedidos da União para 
restringir o impacto da decisão 
sobre os cofres públicos foram 
negados pelo relator do caso, mi-
nistro Dias Toffoli. Todos os demais 
ministros o acompanharam na 
decisão.
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Dispensa 
motivada por 
amizade com 
desafetos do 
empregador é 
discriminatória

A Subseção I Especializada 
em Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Traba-

lho (SDI-1) considerou discrimi-
natória a dispensa de um supe-
rintendente de águas da Indaiá 
Brasil Águas Minerais Ltda. em 
razão da amizade com ex-empre-
gados considerados desafetos de 
um dos sócios da empresa. Para o 
colegiado, a discriminação se deu 
de forma indireta (em ricochete), 
ultrapassando o poder diretivo do 
empregador. “Feios e gordos”. Na 
reclamação trabalhista, o em-
pregado, engenheiro eletricista, 

disse que trabalhara na empresa 
por cerca de 20 anos até chegar a 
superintendente. Em outubro de 
2012, durante suas férias, um de 
seus subordinados, por telefone, 
informou que a empresa estava 
buscando nomes para substituí-lo. 

O motivo seria o fato de ele ter 
postado fotos de viagem com dois 
ex-empregados de quem um dos 
diretores não gostava, alegada-
mente por serem “feios e gordos”, 
e não admitia que seus funcioná-
rios se relacionassem com eles. 
Ao retornar das férias, ele disse 
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que foi impedido de ingressar na 
empresa, e seus objetos pessoais 
foram recolhidos e entregues em 
sua residência em caixas de pa-
pelão. Ainda de acordo com seu 
relato, outros três empregados 
que participaram da viagem tam-
bém foram dispensados. Facul-
dade A empresa, em sua defesa, 
sustentou que o ato da dispensa 
é uma faculdade conferida a todo 
empregador para encerrar um 
contrato de trabalho. 

Segundo a Indaiá, a demissão fora 
uma decisão financeira, e não mo-
tivada por amizades mantidas fora 
do ambiente de trabalho. Intole-
rância O pedido de indenização 
foi acolhido pelo juízo de primeiro 
grau, e a indenização, fixada em 
R$ 150 mil, foi mantida pelo Tri-
bunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região (CE), para o qual o caso se 
trata de intolerância pela amizade 
de empregados com os ex-em-
pregados, cuja inimizade do sócio 
da empresa resultou da condição 
física dessas pessoas. 

Segundo o TRT, não se pode 
acreditar que quatro funcionários 
do primeiro escalão tenham sido 
dispensados “sem qualquer moti-
vo”, ao mesmo tempo e logo após 
a viagem. Vedação legal O relator 
observou, ainda, que o artigo 1º da 
Lei 9.029/1995 veda a discrimina-

ção “por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, 
idade, entre outros”. Trata-se, segundo ele, de um rol exemplificativo. “Cabe entender que a discriminação 
pode ocorrer de várias formas, incumbindo apenas decifrar se a intenção do empregador está vinculada ou 
não ao trabalho, já que nem sempre as razões efetivas são enunciadas de forma tão explícita”, ressaltou. 

Para o ministro, a dispensa infundada, com fundamento na amizade do empregado com pessoa desafeta 
do empregador, “e, mais ainda, quando a razão da inimizade decorre de aversão descabida a características 
físicas dessas pessoas”, sustenta o entendimento de efetiva discriminação, que deve ser repudiada. 

FONTE:	TST.
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Enfermeiro terá 
jornada reduzida 
para cuidar de filho 
com autismo

A Primeira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho rejei-
tou o exame do recurso da 

Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) contra deci-
são que havia reconhecido
a um enfermeiro de Vitória (ES) 
o direito à jornada reduzida, para 
que possa cuidar do filho com 
transtorno do espectro autista 
(TEA). Embora não haja previsão 
expressa na CLT nesse sentido, o 
colegiado entendeu que o Esta-
do tem o dever de proporcionar 
todas as medidas necessárias 
ao acesso de pessoas com defi-
ciência aos serviços de saúde e 
educação, inclusive permitindo 
que seus responsáveis legais 
tenham carga horária de trabalho 
reduzida, de modo a assegurar a 
fruição dos direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição. 

Cuidados especiais Na recla-
mação trabalhista, o enfermei-
ro sustentou a necessidade da 
redução da jornada, a fim de 
poder dedicar mais tempo ao 
cuidado e à vigilância do filho 
de seis anos. Por recomendação 
médica, os cuidados especiais 
necessários incluem alimenta-
ção, medicamentos controlados, 
consultas médicas, psicoterapia 
comportamental (30 horas sema-
nais), fonoaudióloga (cinco horas 
por semana), terapia ocupacional 
com integração sensorial (três 
horas por semana) e psicopeda-
gogia (duas horas por semana). 
Redução de jornada O juízo da 
13ª Vara do Trabalho de Vitória 
deferiu o pedido e determinou 
à Ebserh a imediata redução da 
carga horária do enfermeiro, de 
36 para 20 horas semanais. O Tri-
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bunal Regional do Trabalho da 17ª 
Região (ES) manteve o direito, mas 
destacou que a decisão poderia 
ser revisada, caso houvesse prova 
concreta de alteração da situação 
de vida, saúde, alimentação, edu-
cação e compleição pedagógica 
do filho do trabalhador. Dever do 
estado, da família e da sociedade 
O relator do recurso de revista da 
Ebserh, ministro Hugo Scheuer-
mann, lembrou que a Constitui-
ção Federal considera dever da 
família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescen-
te e ao jovem, com absoluta prio-
ridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comu-
nitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, dis-
criminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. Além disso, 
estabelece que é competência 
comum da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios 
cuidar da saúde e da assistência 
pública, da proteção e garantia 
das pessoas com deficiência. Leis 
ordinárias e convenções interna-
cionais A proteção legal também 
encontra lugar no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA - 
Lei 8.609/1990), que assegura à 
criança todas as oportunidades 
e facilidades, para facultar seu 

desenvolvimento integral, em condições de liberdade e de dignidade. Já a Lei 12.764/2012, que instituiu 
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconheceu 
expressamente que essas pessoas são consideradas, para todos os efeitos legais, pessoas com deficiên-
cia, com direito ao acesso a ações e serviços de saúde de atenção integral às suas necessidades, incluindo 
o atendimento multiprofissional. Por fim, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 
6.949/2009) assegura que crianças com deficiências físicas ou mentais devem desfrutar de uma vida ple-
na e decente, em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem sua parti-
cipação ativa na comunidade. Sem prejuízo do salário e sem compensação de horas A partir da interpreta-
ção sistemática da legislação constitucional e infraconstitucional e das convenções internacionais válidas 
no Brasil, o colegiado concluiu que deve ser mantida a redução da carga horária, aplicando, por analogia, 
dispositivo do Regime Jurídico Único (Lei 8.112/1990) que assegura esse direito aos servidores públicos da 
União.  

FONTE: TST
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Sancionada nova lei que trata do regime 
de teletrabalho

Em vigor a Lei nº 14.442/2022 
que altera dispositivos da 
Consolidação das Leis do 

Trabalho, especificamente em 
relação ao regime de teletrabalho 
ou trabalho remoto. De acordo 
com o texto legal, considera-se 
teletrabalho ou trabalho remoto 
a prestação de serviços fora das 
dependências do empregador, de 

maneira preponderante ou não, 
com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunicação, 
que, por sua natureza, não con-
figure trabalho externo. O com-
parecimento, ainda que de modo 
habitual, às dependências do 
empregador para a realização de 
atividades específicas que exijam 
a presença do empregado no es-
tabelecimento não descaracteriza 

o regime de teletrabalho ou 
trabalho remoto. O tempo de 
uso de equipamentos tecnoló-
gicos e de infraestrutura neces-
sária, bem como de softwares, 
de ferramentas digitais ou de 
aplicações de internet utiliza-
dos para o teletrabalho, fora 
da jornada de trabalho normal 
do empregado não constitui 

tempo à disposição ou regime de 
prontidão ou de sobreaviso, ex-
ceto se houver previsão em acor-
do individual ou em acordo ou 
convenção coletiva de trabalho. 
Também fica permitida a adoção 
do regime de teletrabalho ou 
trabalho remoto para estagiários 
e aprendizes. Os empregadores 
deverão dar prioridade aos em-
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pregados com deficiência e aos 
empregados com filhos ou criança 
sob guarda judicial até 4 (quatro) 
anos de idade na alocação em 
vagas para atividades que possam 
ser efetuadas por meio do teletra-
balho ou trabalho remoto.

FONTE: TST
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CARF: serviço de 
terceirizados gera 
créditos de PIS e 
Cofins

CARF decide que os gastos 
com a terceirização do ser-
viço são essenciais para a 

atividade econômica da empresa, 
gerando créditos de PIS e Cofins 
conforme os critérios de essen-
cialidade e relevância definidos 
pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). 

Em 2018, o STJ definiu que, para 
fins de creditamento de PIS e Co-
fins, deve ser considerado insumo 
tudo aquilo que é essencial para 
o desenvolvimento da atividade 
econômica da empresa. A deci-
são se deu no Recurso Especial 
1.221.170. 

Como reflexo, uma fabricante de 
condicionadores de ar e refrige-
radores, que apurou créditos de 
PIS e Cofins referentes às despe-

sas com serviços de transporte 
interno para a conferência dos 
produtos acabados e no carre-
gamento para a venda ao cliente, 
pôde se creditar, nos termos do 
julgamento.

Assim, por estar relacionado ao 
transporte interno dos produtos 
e carregamento para a venda, o 
serviço de expedição, mesmo 
que terceirizado, deve ser con-
siderado insumo e gera créditos 
de PIS e Cofins.

FONTE JOTA
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Receita Federal consolida 
normas gerais de tributação 
previdênciária

Foi publicada no DOU desta 
quarta-feira (19) a Instrução 
Normativa RFB nº 2.110, que 

trata das normas gerais de tribu-
tação previdenciária e de arreca-
dação das contribuições sociais 
destinadas à Previdência Social 
e regova a IN RFB nº 971/2009, a 
partir de 1º de novembro.

O ato consolida as regras gerais 
editadas pela antiga Secretaria da 
Receita Previdenciária e promove 
as atualizações necessárias visan-
do à adequação com as demais 
normas emitidas pela Receita 
Federal.

A Instrução Normativa integra o 
Projeto Consolidação, no qual já 
foram revogadas 861 instruções 
normativas até o presente mo-
mento, totalizando uma redução 

de 48% do acervo regulatório da 
instituição.

FONTE	GOV.BR
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Contribuinte poderá propor 
desconto, parcela e garantia 
na transação simplificada

Em vigor a partir de 1º de no-
vembro, a transação indivi-
dual simplificada permitirá 

que os contribuintes proponham 
à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) a quantidade de 
parcelas, o desconto, a garantia 
e a entrada para o pagamento de 
dívidas. As propostas serão envia-
das por meio do Portal Regulari-
ze, e caberá à procuradoria, caso 
necessário, apresentar uma con-
traproposta.

A transação individual abrangerá 
débitos entre R$ 1 milhão e R$ 
10 milhões. Na nova modalidade, 
instituída pela Portaria 6757, de 
julho de 2022 , é possível o parce-
lamento em até 120 vezes com o 
desconto máximo de 65% do va-
lor dos débitos para empresas em 
geral e de 70% para companhias 
em recuperação judicial. Pessoas 
físicas, empresários individuais, 

microempresas, empresas de 
pequeno porte, instituições de 
ensino, Santas Casas de Miseri-
córdia, sociedades cooperativas 
e demais organizações da so-
ciedade civil têm limite de 145 
parcelas e 70% de desconto.

Ao JOTA, o coordenador-geral da 
Dívida Ativa, Theo Lucas Borges 
de Lima Dias, afirmou que na 
transação simplificada nenhum 
contribuinte ficará sem uma 
contraproposta. “Pode ser até 
que no final a gente não consi-
ga transacionar, chegue a um 
impasse em que o contribuinte 
quer o desconto e a gente não 
consegue dar nos termos da lei, 
ou pedimos uma garantia e o 
contribuinte não quer oferecer. 
Mas fato é que a PGFN nunca 
vai deixar a mesa de negociação 
de partida, vai sempre ter uma 
proposta da PGFN para chegar a 
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algum acordo”, afirma.

A única situação que gerará uma 
negativa da PGFN, segundo Dias, 
será a de não enquadramento nas 
hipóteses de transação. É o caso, 
por exemplo, da tentativa de ne-
gociação por parte do contribuinte 
com débitos inscritos em dívida 
ativa da União em valor superior 
a R$ 10 milhões ou inferior a R$ 1 
milhão.

A análise da PGFN levará em con-
ta a capacidade de pagamento 
do contribuinte, sendo possível a 
concessão de descontos apenas 
para débitos irrecuperáveis ou de 
difícil recuperação. Assim, a pro-
curadoria pode propor, por exem-
plo, a troca do bem oferecido em 
garantia, a redução do percentual 
do desconto ou mesmo o paga-
mento sem nenhum desconto.

Outra característica da transação 
simplificada será o fato de que 
contribuintes e PGFN não ficarão 
“cara a cara”. Por esse motivo, de 
acordo com o procurador-geral 
adjunto de Gestão da Dívida Ativa, 
João Grognet, cogitou-se batizar 
a modalidade de transação assín-
crona. “Assíncrona porque a mesa 
de negociação não é síncrona, ou 
seja, não se está de frente à pes-
soa negociando. Você entra no 
sistema, dita o que se pretende 

nestes quatro pontos [número de 
parcelas, desconto, garantias e 
entrada] e o colega procurador da 
Fazenda é obrigado a aceitar ou a 
fazer uma contraproposta”, diz.

A ausência de sincronicidade, 
de acordo com Grognet, torna a 
modalidade viável. Caso contrário 
a PGFN não conseguiria suprir a 
demanda de negociações indivi-
duais.

Ao contrário de outras modalida-
des de transação , não será pos-
sível a utilização de prejuízo fiscal 
e base negativa de CSLL para 
pagamento dos débitos na tran-
sação simplificada . É possível, por 
outro lado, a utilização de preca-
tórios. “Precatório a PGFN aceita e 
aceitará em qualquer transação”, 
salienta Dias.

A Receita Federal também abrirá 
uma transação simplificada, volta-
da a débitos não inscritos em dívi-
da ativa. A modalidade, entretanto, 
estará disponível a partir de 1º de 
janeiro de 2023.

FONTE:JOTA
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Justiça do Trabalho vai julgar ação 
de motorista contra restrições de 
aplicativo de passageiros

A Oitava Turma do Tribunal 
Superior reconheceu a 
competência da Justiça do 

Trabalho para julgar a ação de 
um motorista de aplicativo contra 
as restrições territoriais impostas 
pela Uber do Brasil Tecnologia 
Ltda. por meio de seu sistema de 
inteligência artificial. Segundo o 
colegiado, a demanda decorre 
de relação de trabalho, ainda que 
autônomo. Com a decisão, o pe-
dido será analisado pela primeira 
instância.
Bloqueios
Na ação, ajuizada em fevereiro de 
2020, o motorista, que mora em 
Venda Nova, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte (MG), dis-
se que trabalhava com o aplicati-
vo desde 2019 e que essa era sua 
principal fonte de renda. Contudo, 
reclamou que o algoritmo da 
plataforma estabelece bloqueios 
e restrições para receber e aten-

der chamadas em certas regiões, 
especialmente a do Aeroporto 
Internacional de Confins.
Segundo ele, isso impede o 
aumento de sua receita e afeta 
o livre exercício de sua profissão 
e seu direito de escolher o local 
em que prefere atuar. Seu pedido 
não era de reconhecimento de 
vínculo, mas de suspensão des-
ses bloqueios territoriais.
Relação comercial
A Uber, por sua vez, alegou que 
a Justiça do Trabalho não tinha 
competência para julgar o caso, 
pois se trata de relação de natu-
reza comercial. “O que existe é 
uma prestação de serviços pelo 
motorista, parceiro da Uber, ou, 
no sentido inverso, o mero forne-
cimento, mediante a cobrança de 
uma taxa, do serviço de interme-
diação tecnológica”, sustentou. 
Economia compartilhada
O juízo da 2ª Vara do Trabalho de 
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Belo Horizonte e o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 3ª Região (MG) 
afastaram a competência da Justi-
ça do Trabalho para julgar o pedi-
do do motorista. Segundo o TRT, 
as ferramentas tecnológicas atuais 
permitem criar uma nova moda-
lidade de interação, a economia 
compartilhada (sharing economy), 
em que a prestação de serviços 
por donos de veículos particulares 
é intermediada por aplicativos ge-
ridos por empresas de tecnologia. 
Trata-se, conforme a decisão, de 
uma relação que não decorre do 
contrato de trabalho.
A decisão foi unânime.

FONTE: TST
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Banco deve pagar pensão integral 
a bancária por doença ortopédica e 
síndrome de Burnout

A Sexta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho de-
terminou que a pensão 

mensal devida a uma empregada 
do Banco Santander (Brasil) S.A. 
seja calculada com base no valor 
integral da sua última remunera-
ção. A decisão leva em conta que, 
em razão de problemas ortopédi-
cos e de transtornos psicológicos 
decorrentes do trabalho, ela ficou 
totalmente incapacitada para 
suas atividades.

Gestão avara

A bancária, de Campo Grande 
(MS), foi admitida em 2008 e ajui-
zou a ação em 2017, quando es-
tava afastada pelo INSS e exercia 
o cargo de gerente de relaciona-
mento. Na reclamação trabalhis-
ta, ela relatou que os movimentos 
repetitivos levaram ao apareci-
mento de diversos problemas 

ortopédicos, como síndrome do 
túnel do carpo e lesões no pu-
nho, nos cotovelos e nos ombros. 
Também disse sofrer de doenças 
psiquiátricas, como síndrome do 
esgotamento profissional (bur-
nout) e transtorno depressivo 
recorrente, desencadeadas pelas 
funções desempenhadas.

Ao pedir indenização, ela ar-
gumentou que a forma de uti-
lização da mão de obra  “des-
preocupada com os limites de 
resistência física do ser humano” 
pelo banco, agravada por uma 
“gestão empresarial avara”, com 
mobiliário inadequado desde 
a admissão, seria a origem dos 
problemas de saúde.

Perda parcial

O juízo da 2ª Vara do Trabalho 
de Campo Grande, acolhendo 
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as conclusões da perícia médi-
ca, reconheceu que as doenças 
tinham relação com as atividades 
realizadas. Entretanto, rejeitou o 
pedido de pensão mensal vitalícia, 
porque, de acordo com a prova 
pericial, ela havia sofrido perda 
de apenas 50% da capacidade 
de trabalho, com restrição para 
atividades repetitivas (principal-
mente digitação). Ainda conforme 
a sentença, não fora comprovada 
a incapacidade para readaptação 
em outra atividade, dentro ou fora 
do banco.

Pensão mensal

O Tribunal Regional do Trabalho 
da 24ª Região, ao julgar recurso 
ordinário do banco, afastou sua 
responsabilidade quanto ao trans-
torno psiquiátrico, mas deferiu a 
pensão vitalícia equivalente a 50% 
do último salário da bancária. 

Incapacidade total

Para a relatora do recurso de 
revista da bancária, ministra Kátia 
Arruda, o TRT não atentou para o 
fato de que o trabalho havia con-
tribuído totalmente para o surgi-
mento e o agravamento da doen-
ça psiquiátrica. Segundo a própria 
decisão do TRT, o laudo médico 
produzido no processo havia reco-

nhecido esse nexo de causalida-
de, assim como a sentença pro-
ferida na ação previdenciária em 
que foi concedida a aposentadoria 
por invalidez.

Segundo a ministra, a conclusão 
que se extrai do relato dos fatos 
incontroversos e das conclusões 
periciais delimitadas pelo TRT é 
que a doença ortopédica, embora 
tenha resultado em perda funcio-
nal de 50%, inabilitou totalmente a 
trabalhadora para a função antes 
exercida. “Além disso, ela não 
poderia ser reabilitada em outra 
função, em razão do transtorno 
psicológico, que a incapacitava 
totalmente”, concluiu.
A decisão foi unânime.

FONTE: TST
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TST restabelece acordo para 
parcelar verbas rescisórias durante 
a pandemia

A Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos (SDC) do 
Tribunal Superior do Traba-

lho restabeleceu cláusula coleti-
va que permitia o parcelamento 
de verbas rescisórias por em-
presas do ramo de transporte de 
Porto Velho (RO) durante a pan-
demia da covid-19. Para a maioria 
do colegiado, a forma de paga-
mento das parcelas não é direito 
indisponível e pode ser flexibiliza-
da em negociação coletiva.

A cláusula faz parte do termo 
aditivo do acordo coletivo de 
trabalho firmado entre o Sindicato 
dos Motoristas e Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários de 
Passageiros e Cargas no Estado 
de Rondônia (Sinttrar) e a Euca-
tur - Empresa União Cascavel 
de Transportes e Turismo Ltda. 
e outras empresas do ramo. Ela 
autoriza as empresas a pagar as 

verbas rescisórias, os depósitos 
atrasados do FGTS e a multa res-
cisória de 40% de forma parcela-
da, desde que haja concordância 
formal do trabalhador.

Declaração de nulidade

Em ação anulatória, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) ques-
tionou o documento, com os 
argumentos de que a cláusula 
não previa nenhuma compensa-
ção social aos demitidos e que a 
matéria não poderia ser flexibili-
zada, entre outros.

O Tribunal Regional do Trabalho 
da 14ª Região acolheu o pedido, 
por entender que não é possível 
flexibilizar o artigo 477 da CLT. 
Ainda, de acordo com o TRT, as 
medidas legislativas editadas 
na pandemia, como as Medidas 
Provisórias 927 e 936/2020 (con-
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vertida na Lei 14.020/2020), per-
mitiam a flexibilização das normas 
trabalhistas, na tentativa de “salvar 
a atividade empresarial e os em-
pregos”. Contudo, os entes sindi-
cais e as empresas não poderiam 
estabelecer condições que extra-
polassem os limites ali previstos.
“Situação desesperadora”

No recurso ordinário à SDC do 
TST, a Eucatur e as demais em-
presas argumentaram que a 
pandemia reduziu suas receitas 
em aproximadamente 80% e que 
estavam “em situação desespera-
dora” para conseguirem se manter 
ativas.
 
Segundo as empresas, o acordo 
coletivo resultou da livre dispo-
sição de vontade das partes e 
apenas possibilita o parcelamento 
se houver concordância do traba-
lhador. 

Sem impedimento 

O relator do recurso, ministro 
Agra Belmonte, assinalou que a 
CLT prevê o pagamento das ver-
bas rescisórias em até dez dias a 
partir do término do contrato. Mas 
nada impede que o sindicato e 
as empresas formulem normas 
convencionais sobre a parcela, 
diante da realidade imposta pela 

pandemia e da necessidade da 
manutenção da saúde financeira 
e da continuidade das atividades 
empresariais ligadas ao transpor-
te coletivo.

Outro ponto observado é que a 
Lei 14.020/2020, que instituiu o 
Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda 
durante a pandemia, não trata 
das verbas rescisórias. Ainda 
segundo o relator, a forma de 
pagamento da parcela não está 
listada no artigo 611-B da CLT 
como objeto ilícito de acordo co-
letivo de trabalho. Portanto, não 
se trata de direito indisponível.
Ficaram vencidos os ministros 
Mauricio Godinho Delgado, Kátia 
Arruda e Delaíde Miranda Aran-
tes, que votaram para negar pro-
vimento ao recurso ordinário.

FONTE: TST
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Posto de gasolina com 15 
empregados deve reservar uma 
vaga para aprendizagem 

A Terceira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho rejei-
tou um mandado de se-

gurança apresentado pelo Posto 
Divino Ltda., de Vitória (ES), que 
pretendia anular notificação para 
cumprir a cota de aprendizagem. 
O colegiado afastou o argumento 
da empresa de que, por ter me-
nos de 20 empregados, a cota 
mínima de 5% de aprendizes não 
poderia ser cumprida, pois resul-
taria em menos de um.

Notificação

Em outubro de 2019, o posto 
foi notificado pela fiscalização 
do trabalho para comprovar o 
cumprimento da cota. Segundo 
a notificação, a empresa tem 15 
empregados e deveria contratar 
pelo menos um aprendiz.
No mandado de segurança, o es-
tabelecimento argumentou, entre 

outros pontos, que, de acordo 
com artigo 429 da CLT, o número 
de aprendizes deve equivaler a 
no mínimo 5% e no máximo 15% 
do total dos trabalhadores em 
funções que demandem forma-
ção profissional. Assim, para ser 
obrigado a contratar uma pessoa 
nessa condição, teria de ter no 
mínimo 20 empregados.

Ato administrativo

O pedido foi julgado improce-
dente pelo juízo de primeiro 
grau e pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 17ª Região. Para o 
TRT, a notificação é um ato ad-
ministrativo de mera fiscalização, 
com carga pedagógica e sem 
conteúdo punitivo - tanto que 
a empresa não demonstrou ter 
sido autuada. Assim, não acarreta 
violação a direito líquido e certo, 
um dos requisitos para o manda-
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do de segurança.

Frações

O ministro José Roberto Pimen-
ta, relator do agravo pelo qual o 
posto pretendia rediscutir o caso 
no TST, reiterou os fundamentos 
do TRT sobre o não cabimento do 
mandado de segurança. 

Além disso, ele observou que, 
de acordo com o parágrafo 1º do 
artigo 429 da CLT, as frações de 
unidade, no cálculo da percenta-
gem, darão lugar à admissão de 
um aprendiz. Ou seja, a lei não 
exclui a exigência para emprega-
dores que tenham menos de 20 
empregados. 

“A mera prestidigitação aritmética 
alegada pela empresa não pode 
afastar a aplicação dessa regra 
legal a situações como a presen-
te”, afirmou. “A fração de unidade 
correspondente à sua situação 
(em que a própria empregadora 
alega ter 15 trabalhadores) deve 
obrigá-la a admitir um aprendiz”.
A decisão foi unânime.

FONTE: TST
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Justiça do Trabalho vai priorizar 
julgamento de ações que envolvam 
violência no trabalho

O presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
e do Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho (CSJT), 
ministro Emmanoel Pereira, reco-
mendou que todos os Tribunais 
Regionais do Trabalho priorizem 
o julgamento de ações que en-
volvam a violência no trabalho, a 
exploração do trabalho infantil, o 
trabalho degradante ou análogo 
à escravidão, o assédio moral ou 
sexual e qualquer outra forma 
de preconceito no ambiente de 
trabalho.

A iniciativa visa referendar a 
moção de apoio do Tribunal à 
Convenção 190 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
destinada a coibir a violência e o 
assédio no mundo do trabalho. 
“A Justiça do Trabalho é a justiça 
social e, como tal, deve garantir 
direitos básicos para a dignidade 

do trabalho”, afirma Pereira.
A Recomendação Conjunta TST.
CSJT 25/2022 foi assinada na 
última quinta-feira (27) pelo pre-
sidente e pelo corregedor-geral 
da Justiça do Trabalho, ministro 
Caputo Bastos.

Para viabilizar e estimular o 
cumprimento da iniciativa, se-
rão feitos ajustes no Sistema de 
Gerenciamento de Informações 
Administrativas e Judiciárias da 
Justiça do Trabalho (e-Gestão) e 
no Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) para identificação dos pro-
cessos que tratem sobre esses 
temas.

FONTE: TST



27

STJ: contribuição 
previdenciária incide sobre 
remuneração total

Os ministros decidiram que 
valores retidos dos empre-
gados pelas empresas a 

título de INSS e IRPF representam 
remuneração e, portanto, devem 
compor a base de cálculo das 
contribuições sociais – contri-
buição patronal previdenciária, 
SAT/RAT e contribuição devida a 
terceiros (parafiscais). 
 
Em outras palavras, o colegiado 
concluiu que as contribuições 
devem incidir sobre a remunera-
ção total paga aos trabalhadores, 
e não sobre o salário líquido.

FONTE: JOTA
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STJ afasta IR sobre juros 
por atraso de verbas 
salariais

Os ministros negaram pro-
vimento ao recurso da 
Fazenda Nacional e, assim, 

mantiveram decisão do TRF4 que 
afastou a cobrança de Imposto 
de Renda sobre juros moratórios 
decorrentes de verbas salariais 
pagas a servidor público em de-
corrência de condenação judicial. 
A decisão foi unânime. 
 
O TRF4 concluiu que os valores 
configuram danos emergentes, 
ou seja, aquilo que o trabalhador 
(credor) perdeu em virtude do 
atraso do empregador (devedor). 
Para o tribunal de origem, por não 
haver riqueza nova, não deve ser 
cobrado o Imposto de Renda

FONTE: JOTA
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Carf: 2ª Turma da Câmara 
Superior segue a 1ª e permite 
dedução de JCP retroativo

Por cinco votos a quatro, o 
colegiado entendeu que 
os Juros sobre Capital Pró-

prio (JCP) apurados em períodos 
anteriores são dedutíveis da base 
de cálculo do IRPJ e da CSLL. Os 
conselheiros entenderam que 
não há previsão legal para restrin-
gir a dedução de tais despesas. 
 
O JCP é um pagamento feito pela 
empresa aos seus acionistas, 
que pode ser realizado em forma 
de dinheiro ou de capitalização, 
com a disponibilização de ações 
ao investidor. O mecanismo foi 
instituído pelo artigo 9º da Lei nº 
9.249/1995 e, apesar de não ser 
uma obrigação, é utilizado por 
companhias como forma de in-
centivar os investimentos e redu-
zir a carga tributária. Isso porque, 
por ser considerado uma despe-
sa, o JCP é dedutível do IRPJ e da 
CSLL.

FONTE: JOTA
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NEUTROX e TRATEX: 
Tendências de mercado 
afastam impedimentos ao uso 

A terceira turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) ne-
gou provimento ao recurso 

especial impetrado pela empre-
sa responsável pelo cosmético 
“Neutrox”. 

Alegou a parte autora, que a em-
presa dona do produto “Tratex” 
copiou a embalagem e o layout 
de sua marca antiga. Segundo 
o STJ, as duas marcas criadas 
na década de 70, conviveram 
harmonicamente no mercado, o 
que teria criado verdadeiro sen-
timento de confiança, e de que 
não houve violação passível de 
gerar confusão ao consumidor ou 
desvio de clientela. 

Ficou decidido que, embora o 
trade dress da marca seja seme-
lhante, se for configurada uma 
tendência de mercado, sem gerar 
confusão aos consumidores não 
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havendo concorrência desleal ou 
mesmo ofensa ao direito marcário 
e à propriedade intelectual.

Para caracterizar infringência 
de marca, é preciso demonstrar 
que a semelhança dos sinais e a 
afinidade das atividades das duas 
marcas é apta a causar confusão 
no consumidor, gerando prejuízo 
no titular da primeira.

O que é Trade Dress?

É a forma estética, conjunto de 
cores, os elementos que com-
põem a aparência externa, como 
apresentação de um produto, es-
tabelecimento ou serviço, susce-
tível de criar a imagem-de-marca 
de um produto em seu aspecto 
sensível, ou seja é sua identidade 
visual

FONTE: CONJUR



32

STF decide, por unanimidade, 
que contribuintes podem 
pedir restituição de IR sobre 
alimentos 
Os ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) de-
cidiram, por unanimidade, 

que os contribuintes podem pedir 
restituição de valores pagos inde-
vidamente a título de Imposto de 
Renda sobre pensão alimentícia 
no âmbito do direito de família. A 
União estima que essa decisão 
tem impacto de R$ 6,5 bilhões 
nos cofres públicos, considerando 
a restituição de valores pagos nos 
últimos cinco anos.

Em julgamento encerrado na 
sexta-feira (30/9) no plenário 
virtual, os magistrados rejeitaram 
embargos de declaração opostos 
pela União na decisão que afastou 
a tributação. Um dos pedidos da 
União era para que a decisão pro-
duzisse efeitos – ou seja, para que 
a cobrança do IRPF fosse afas-
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tada – apenas a partir do trânsito 
em julgado da ação (quando não 
couberem mais recursos) ou após 
o julgamento dos embargos de 
declaração. 

Ao negar o pedido de modulação 
de efeitos, na prática, o STF define 
que a decisão terá efeitos retroati-
vos, uma vez que a cobrança do IR 
sobre valores recebidos a título de 
pensão alimentícia no âmbito do 
direito de família será considerada 
inconstitucional desde sempre. 
Com isso, os contribuintes pode-
rão pedir restituição de valores 
pagos indevidamente no passado, 
respeitando-se o prazo prescricio-
nal de cinco anos para a cobrança 
do crédito tributário.

Para o relator, ministro Dias Toffoli, 
uma das razões para não se res-
tringir os efeitos da decisão é que 
“a tributação reconhecida como 
inconstitucional feria direitos fun-
damentais e, ainda, atingia interes-
ses de pessoas vulneráveis”. 

Certamente, disse Toffoli, os valo-
res devidos a essas pessoas, “as 
quais não têm sustento próprio”, a 
título de repetição de indébito (de-
volução por pagamento indevido) 
são extremamente importantes 
para elas. “Trata-se de recursos ‘a 
mais’ que terão para custear suas 
próprias necessidades mais bási-

cas”, escreveu, no voto.

FONTE: JOTA
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Carf: destacar frete em nota 
fiscal não é imprescindível 
para crédito presumido do IPI 

Por 8x2, o colegiado decidiu 
que destacar o valor do frete 
no documento fiscal não é a 

única forma de garantir o crédito 
presumido de 3% sobre o IPI. Con-
tudo, os conselheiros entenderam 
que, para ter acesso ao benefício, 
o contribuinte deve comprovar de 
outras formas que o valor do frete 
está incluído no valor de comer-
cialização do veículo. 

O colegiado negou provimento ao 
recurso da Fazenda, mantendo o 
entendimento da turma baixa, se-
gundo o qual só é preciso desta-
car o frete na nota fiscal caso este 
seja cobrado do cliente de forma 
separada do preço do veículo. 

O crédito presumido sobre o IPI 
é um regime especial previsto no 
artigo 56 da MP 2.158-35/2001, 
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Carf: contribuinte deve provar 
reembolsos para afastar 
contribuição previdenciária

Por unanimidade, os conse-
lheiros mantiveram a cobran-
ça de contribuição previden-

ciária sobre auxílio creche e ajuda 
de custo para uso de veículo pró-
prio. O colegiado entendeu que o 
contribuinte não conseguiu com-
provar que reembolsou despesas 
de seus funcionários, conforme 
exigido na alínea s, parágrafo 9°, 
artigo 28 da lei 8.212/91, a Lei Or-
gânica da Seguridade Social. 

Contudo, a turma deu provimento 
parcial ao recurso do contribuinte, 
afastando a contribuição sobre 
o prêmio do seguro de vida em 
grupo, em observância à Súmula 
Carf 182.

O caso chegou ao Carf após o 
contribuinte ser autuado para o 
recolhimento de contribuição pre-
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videnciária sobre os valores pagos 
aos funcionários a título de auxílio 
creche, ajuda de custo com auto-
móvel próprio e prêmio de seguro 
de vida em grupo.

FONTE: JOTA
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Carf muda entendimento e 
mantém multa qualificada em 
caso de omissão de receita

Por unanimidade, os conse-
lheiros mantiveram a cobran-
ça de contribuição previden-

ciária sobre auxílio creche e ajuda 
de custo para uso de veículo pró-
prio. O colegiado entendeu que o 
contribuinte não conseguiu com-
provar que reembolsou despesas 
de seus funcionários, conforme 
exigido na alínea s, parágrafo 9°, 
artigo 28 da lei 8.212/91, a Lei Or-
gânica da Seguridade Social. 

Contudo, a turma deu provimento 
parcial ao recurso do contribuinte, 
afastando a contribuição sobre 
o prêmio do seguro de vida em 
grupo, em observância à Súmula 
Carf 182.

O caso chegou ao Carf após o 
contribuinte ser autuado para o 
recolhimento de contribuição pre-

videnciária sobre os valores pagos 
aos funcionários a título de auxílio 
creche, ajuda de custo com auto-
móvel próprio e prêmio de seguro 
de vida em grupo.

FONTE: JOTA
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Registro de obras intelectuais 
pode ser feito de forma 100% 
on-line

Já está disponível na platafor-
ma gov.br o serviço de Regis-
tro de Obras Intelectuais, ofe-

recido pelo Escritório de Direitos 
Autorais da Fundação Biblioteca 
Nacional. Com a nova ferramenta, 
o cidadão que desejar solicitar o 
registro de sua criação intelectual 
não precisa mais encaminhar a 
documentação pelos Correios e 
ou se dirigir aos endereços das 
representações do Escritório de 
Direitos Autorais – EDA.

Por meio do serviço, os autores 
conseguirão registrar suas cria-
ções intelectuais protegidas pe-
los Direitos Autorais, como textos 
literários, sermões, conferências, 
coreografias e pantomimas com 
execução cênica escrita, audio-
visuais, fotografias, músicas (com 
ou sem letra), desenhos, projetos, 

esboços, cenografias, projetos de 
paisagismo e arquitetura.

Para solicitar, o interessado pre-
cisa apenas realizar o login na 
plataforma gov.br, clicar no servi-
ço “Registrar ou Averbar Direitos 
Autorais na Biblioteca Nacional”, 
preencher os campos solicitados, 
fazer o upload da documentação 
necessária e realizar o pagamento 
da taxa de registro. Após os proce-
dimentos, é necessário aguardar a 
análise da solicitação. Clique aqui 
e acesse.

O sistema tem como objetivo des-
burocratizar e simplificar procedi-
mentos, e marca o início do pro-
cesso de automação dos serviços 
de registro de obras intelectuais. 
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Disponibilização de inteiro 
teor de despachos de mérito 
em processos do Protocolo de 
Madri
A Diretoria de Marcas, Dese-

nhos Industriais e Indica-
ções Geográficas comunica 

aos usuários a disponibilização, a 
partir de 05 de outubro de 2022, 
do inteiro teor das decisões de 
mérito relativas aos processos de 
marca designados ao Brasil pela 
via do Protocolo de Madri.

As	seguintes	decisões	ficarão	
disponíveis:

• Deferimento de designação;
• Deferimento parcial de desig-

nação;
• Indeferimento de designação;
• Indeferimento de designação 

(em retificação);
• Exigência de mérito em desig-

nação;
• Sobrestamento do exame de 

mérito de designação.
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Serão disponibilizadas no sistema 
BuscaWeb as decisões publica-
das a partir da Edição nº 2.606 da 
Revista da Propriedade Industrial 
(RPI), de 15 de dezembro de 2020. 
Para acessar os documentos, o 
usuário deve realizar o acesso 
logado ao sistema BuscaWeb. O 
inteiro teor do despacho estará 
disponível na seção de publica-
ções e o ícone para download 
do arquivo aparecerá na coluna 
“Inteiro Teor”.

Por fim, informamos que a medi-
da, similar ao adotado nos pro-
cessos nacionais de pedidos de 
registro de marcas, visa à melhoria 
na prestação do serviço, ao apri-
moramento da transparência ativa 
e do controle social dos processos 
de registro de marca, à racionali-
zação do atendimento a pedidos 
de acesso à informação e à inten-
sificação da cultura de prestação 
de contas.

FONTE:	GOV.BR
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PGFN amplia utilização 
de prejuízo fiscal na 
transação tributária

A Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional publicou, 
nesta sexta-feira (7/10), uma 

portaria que permite a quitação 
antecipada de valores incluídos 
em transações de créditos tribu-
tários irrecuperáveis ou de difícil 
recuperação com a utilização de 
prejuízo fiscal e base de cálcu-
lo negativa de CSLL. A Portaria 
PGFN/ME nº 8.798 possibilita a in-
clusão de valores transacionados 
até 31 de outubro, abrangendo 
acordos feitos antes de o Con-
gresso ter possibilitado a utiliza-
ção de prejuízo fiscal na transação 
tributária.

A norma publicada nesta sexta 
cria o Programa de Quitação An-
tecipada de Transações e Inscri-
ções da Dívida Ativa da União da 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (QuitaPGFN). A portaria 
permite a liquidação de saldos de 
transações com o pagamento de 
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30% do valor em dinheiro à vista 
e o restante com a utilização de 
prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa da CSLL.

Com o programa, a PGFN espera 
a regularização de R$ 2 bilhões 
em débitos, segundo o coorde-
nador-geral da Dívida Ativa, Theo 
Lucas Borges de Lima Dias. Isso 
não significa, porém, que esse é 
o total que será arrecadado e irá 
aos cofres públicos, já que há a 
obrigação de pagar apenas parte 
dos débitos incluídos em dinheiro. 
A arrecadação, assim, deverá ficar 
próxima a R$ 400 milhões.
Podem ser quitados valores in-
cluídos em todas as transações 
por adesão em que haja desconto 
concedido ao contribuinte. Não 
entram no programa, assim, a 
transação extraordinária e as tran-
sações do contencioso, voltadas 
a encerrar processos sobre PLR e 
ágio.
O procurador-geral adjunto de 
Gestão da Dívida Ativa, João Grog-
net, salienta que apenas débitos 
irrecuperáveis ou de difícil recu-
peração entrarão no programa. 
“Na transação da Dívida Ativa o 
pressuposto é irrecuperabilidade, 
que é o que chama o desconto e 
o prejuízo fiscal. Não posso ad-
mitir a utilização de prejuízo fiscal 
para crédito recuperável porque é 
renúncia de receita sem estabele-

cimento de compensação equi-
valente”, afirma.

A quitação pode ser feita em até 
seis parcelas mensais superio-
res a R$ 1 mil. Para empresas em 
recuperação judicial o limite é de 
até doze prestações superiores 
a R$ 500. O prazo para a adesão 
é de 1º de novembro de 2022 até 
30 de dezembro, período em que 
os contribuintes devem preen-
cher as informações a respeito 
dos créditos tributários e enviar 
através do portal Regularize, 
como forma de notificar o órgão a 
respeito dos benefícios que serão 
aproveitados.

Segundo João Grognet, além 
de garantir a continuidade de 
empresas e consequentemente 
a manutenção de empregos, o 
novo programa da PGFN pode 
destravar grandes transações. 
“Em algumas transações, sobre-
tudo as maiores, mesmo com 
desconto de 70% na recuperação 
judicial, por exemplo, nem sem-
pre isso era suficiente”, diz. 
No mesmo sentido, para Victor 
Amaral, coordenador da área 
tributária do Vinhas e Redens-
chi Advogados, a consequência 
prática da possibilidade de utili-
zação dos prejuízos e base nega-
tiva da CSLL é o fato de que as 
empresas que optarem por essa 

modalidade irão deixar de utili-
zar dinheiro direto do caixa. “Esse 
montante que iria aos cofres pú-
blicos, agora será provavelmente 
reinvestido na empresa para me-
lhoraria de sua atividade produ-
tiva e comercial, isso pode gerar 
emprego e até mesmo melhorar a 
economia do país”.
A possibilidade de utilização de 
prejuízo fiscal e base negativa 
de CSLL veio com a aprovação 
pelo Congresso, em junho, da Lei 
14.375/2022, que também aumen-
tou o número máximo de parcelas 
e descontos na transação. A nor-
ma foi regulamentada em agos-
to pela Portaria 6.757 da PGFN, 
porém não havia a possibilidade 
até então de utilização de prejuízo 
fiscal em transações já realizadas. 

“A nova portaria é positiva porque 
a procuradoria vinha tentando li-
mitar a utilização do prejuízo fiscal 
e prevendo que só seria permitido 
a exclusivo critério dela. Agora a 
portaria já admite a utilização do 
prejuízo para quitar a dívida e isso 
é uma grande vantagem para o 
contribuinte, porque há a garantia 
de que o prejuízo fiscal pode ser 
utilizado para créditos irrecuperá-
veis”, explica Vivian Casanova, do 
BMA Advogados.

FONTE: PGFN
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DA INCAPACIDADE 
BIOPSICOSSOCIAL NO ÂMBITO 
PREVIDENCIÁRIO

O ser humano é um ser so-
cial, gregário por natureza. 
Neste sentido, a realização 

do seu potencial perpassa neces-
sariamente pela produção e aqui-
sição cultural, inclusão em grupos 
sociais, estabelecimento de rela-
ções afetivas, familiares, negociais 
e profissionais. Para tanto a higi-
dez psicofísica é requisito indis-
pensável. E o Direito não é alheio 
a isso, sobretudo na perspectiva 
contemporânea de preservação e 
promoção da dignidade da pes-
soa humana.

Com efeito, a convulsão dos dias 
atuais leva ao desgaste prematu-
ro e por vezes irreversível do ser 
humano, gerando enfermidades 
que afetam principalmente a sua 
dimensão psicológica, incapaci-
tando-o para atividades comezi-
nhas no âmbito intrafamiliar, bem 
como criando óbices à atuação 
coordenada e funcional junto à 
coletividade, mormente no que se 
refere às atividades econômicas.

Esse quadro de aflição psicoló-
gica que qualifica a contempo-
raneidade afeta diretamente os 
sistemas de proteção social. E no 
Brasil não é diferente. Resultado 
desse fenômeno é o aumento 
exponencial de requerimentos 
junto à Previdência Social pleite-
ando-se a concessão de bene-
fícios em razão da incapacidade 
laboral decorrente de doenças 
psicológicas, o que, todavia, não 
vem sendo reconhecido a con-
tento pelo INSS, que, como regra, 
responde com indeferimentos a 
partir de uma análise rasa sobre o 
caso concreto.

O fato é que essa postura defen-
siva e conservadora incorporada 
pela Autarquia Previdenciária não 
se coaduna com o entendimento 
jurisprudencial já disseminado nos 
Tribunais Pátrios (vide a Súmula 
47 da TNU), tampouco com as 
lições doutrinárias sobre o tema, 
que trazem a lume a evolução do 
conceito de “incapacidade”, não 

Por: Ramon Pantoja
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só atrelado à perspectiva médi-
ca, mas sim ao contexto social 
no qual o Segurado se encontra 
inserido.

A essa nova perspectiva atri-
buiu-se o rótulo de incapacidade 
biopsicossocial, visto que mira 
para além do aspecto clínico 
critérios como: idade; natureza da 
incapacidade; nível de escolarida-
de; profissão desempenhada pelo 
segurado; possibilidade de desen-
volver atividade diversa da habi-
tual; consequências geradas pela 
continuidade da atividade laboral; 
acesso a tratamento adequado; 
risco para si e para terceiros, entre 
outros fatores.

De fato, a aferição da capacidade 
laboral do segurado não deve ser 
efetuada de modo monocular, 
pois o ser humano apresenta-se 
no mundo de forma complexa, 
multifacetária. Deveras, a análise 
puramente clínica e acrítica não é 
capaz de por si só revelar as agru-
ras do espírito humano capazes 
de reduzir ou nulificar a força de 
trabalho.

Ademais, não se pode perder de 
vista o caráter estigmatizante de 
determinadas enfermidades, prin-
cipalmente aquelas de natureza 
crônica, cuja exteriorização sinto-

mática dificulta, inclusive, a interação social, causando o afastamento de colegas de profissão, familiares, 
vizinhos, até o ponto de restar o enfermo em um contexto de total solidão, o que retroalimenta a própria 
doença dificultando a sua estabilização e retorno à vida social.

É lícito concluir que o reconhecimento da incapacidade laboral sob o prisma biopsicossocial constitui um 
portentoso avanço para o sistema de proteção previdenciária, cuja abrangência deve atender às vicissitu-
des que afetam a capacidade laboral dos segurados segundo as experiências contemporâneas.
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“DIREITO TRIBUTÁRIO 
COMO INSTRUMENTO DE 
PLANEJAMENTO FAMILIAR”.

Nos termos do art. 226 da 
CF/88, a família é a base da 
sociedade e tem especial 

proteção do Estado. Desta afirma-
ção é possível retirar duas conclu-
sões: a primeira é que, sem famí-
lia não há sociedade; a segunda, 
a família deve ser protegida pelo 
Estado.

Ora, se a família é instituição ne-
cessária e sagrada para o desen-
volvimento da sociedade, e se o 
casamento é instituto protegido 
pela Constituição, não pode a 
construção da unidade familiar re-
sultar em maiores encargos fiscais 
para quem efetiva essa ordem 
jurídica.

Por esta razão, casamento e fa-
mília devem ser estimulados com 
redução no pagamento de impos-
tos e não como seu agravamento.

Exemplo claro surge quando 
se analisa o Imposto de Renda. 
Sabe-se que é imposto progres-

sivo, no sentido de pagar mais 
quem ganha mais e menos quem 
ganha menos, além de se cur-
var aos princípios da capacidade 
contributiva, pessoalidade dos 
impostos, igualdade e vedação ao 
confisco, dentre outros.

Quando aplicado à unidade fa-
miliar, nos seus diversos ciclos, 
surgem observações importantes, 
como consequência das nor-
mas a ele aplicadas. No caminho 
natural da vida, e para cada eta-
pa, o Direito Tributário incide de 
um modo peculiar, com o fim de 
aplicar a capacidade de pagar 
impostos com as peculiaridades 
do caso concreto.

Quando solteiro, a pessoa pode 
fazer a declaração completa ou 
a simplificada, o que demanda a 
primeira análise tributária, dado 
que, a depender do caso, é me-
lhor valer-se do desconto simplifi-
cado de 20% da renda, com limi-
tes, a fazer a declaração completa 

Por: Harrison Leite
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com os descontos legais.

No convívio da vida familiar, a aná-
lise se volta para a diferença entre 
tributação conjunta e tributação 
separada. Na primeira, somam-se 
os rendimentos e as deduções do 
casal; na segunda, cada cônjuge 
é considerado individualmente. 
Nesse ponto, a legislação bra-
sileira deixa a desejar, dado que 
em outros países, como EUA, 
Portugal, Alemanha e França, há 
o chamado “Splitting conjugal ou 
familiar”, em que as rendas são 
acumuladas, mas não são tribu-
tadas como se fossem uma uni-
dade. Lá pode haver a divisão da 
renda pelos cônjuges ou também 
entre os filhos dependentes, o que 
reduz consideravelmente o mon-
tante de imposto a pagar.

Com a chegada dos filhos, surge 
o direito à dedução de dependen-
tes, que hoje está na monta de R$ 
2.275,08 anual ou R$ 189,59 men-
sal, o que é muito pouco. Com a 
criação dos filhos, surgem direitos 
de dedução da educação – limite 
anual de R$ 3.561,50 ou mensal 
de R$ 296,79 -, saúde (sem limite), 
pensão alimentícia, dentre outros.
Sobre a educação, há diversos 
pedidos no STF para que os limi-
tes de descontos previstos em lei 
sejam afastados pelo Judiciário, a 

fim de se efetivar o real direito ao 
desconto das despesas incorridas. 
O STF analisa o caso na ADI 4.927. 
Sobre pensão, o STF decidiu a não 
incidência do IR sobre os valores 
de pensões alimentícias decorren-
tes do direito de família.

Na hipótese de divórcio/separa-
ção, surge o cuidado para que não 
haja excesso de meação, gratui-
to ou oneroso, isso porque, em 
havendo, poderá surgir o dever de 
pagamento do ITIV ou do ITD.

Com o evento morte, surgem 
outras hipóteses de pagamento 
de tributos, com destaque para o 
ITCMD, a depender dos institutos 
aplicáveis, que podem se valer do 
inventário, testamento, seguro de 
vida, doação em vida – com ou 
sem reserva de usufruto -, holding 
patrimonial, dentre outros.

O seguro de vida tem sido opção 
utilizada pelas suas vantagens, 
dado que o beneficiário não paga 
Imposto de Renda, o capital não 
está sujeito às dívidas do falecido, 
não se submete ao inventário e 
não é necessário respeitar à legíti-
ma. O só fato de não ser conside-
rado inventário o afasta do paga-
mento do ITCMD. Bom exemplo 
de seguro tem sido a aplicação 
conhecida como VGBL, em que 

os Tribunais têm afastado a inci-
dência do ITCMD também nesses 
casos.

Enfim, diversos são os institutos 
jurídicos aplicáveis à família, do 
nascimento à morte, de sorte que 
deve o Estado ficar mais atento 
aos benefícios fiscais em cada 
etapa, a fim de que o Imposto de 
Renda não se afaste da proteção 
da família e da dignidade vital do 
contribuinte. Antes, deve servir de 
estímulo com progressivas redu-
ções.

Se só há sociedade com família 
fortalecida, e se a sobrevivência 
da sociedade depende do sur-
gimento de novas gerações, o 
tributo pode ser utilizado como 
instrumento de incentivo para a 
geração de famílias seguras e 
protegidas, tanto pelos pais como 
pelo Estado.
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AQUISIÇÃO DE METADE DO IMÓVEL 
NÃO IMPEDE RECONHECIMENTO 
DA USUCAPIÃO, DIZ TERCEIRA 
TURMA DO STJ.

No julgamento do REsp 
1.909.276, a Terceira Tur-
ma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), por unanimida-
de, decidiu que a aquisição de 
metade do imóvel não impede 
o reconhecimento da usucapião 
especial urbana. Nos termos do 
decisum, o fato de os moradores, 
já serem proprietários/possuido-
res de metade da propriedade 
não atrai a vedação do art. 1240 
do Código Civil, que impõe entre 
seus requisitos não possuir outro 
imóvel urbano ou rural.

O relator do recurso, ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva, ob-
servou que, de acordo com a 
doutrina, os constituintes instituí-
ram a usucapião especial urbana 
para contemplar as pessoas sem 
moradia própria, daí a exigência 
de que o autor do pedido não seja 
proprietário de outro imóvel na 
parte final do dispositivo. Veja-se:

Art. 1.240. Aquele que possuir, 
como sua, área urbana de até 
duzentos e cinquenta metros 
quadrados, por cinco anos inin-
terruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou 
de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja pro-
prietário de outro imóvel urbano 
ou rural.

Sob essa diretriz, o relator assina-
lou que “o fato de os recorrentes 
serem proprietários da metade 
ideal do imóvel que pretendem 
usucapir não parece constituir o 
impedimento de que trata o artigo 
1.240 do Código Civil, pois não 
possuem moradia própria, já que, 
eventualmente, teriam que remu-
nerar o coproprietário para usu-
fruir com exclusividade do bem“.

O acórdão também frisou que a 
jurisprudência do STJ admite a 
usucapião de bem em condo-

Por: João Dantas
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mínio, desde que o condômino 
exerça a posse com exclusividade, 
hipótese perfeitamente aplica-
da ao caso concreto, eis que os 
recorrentes agiram como donos 
exclusivos: adquiriram metade do 
imóvel e pagaram todas as taxas e 
tributos incidentes sobre ele, além 
de realizarem benfeitorias.

A decisão não possui efeitos 
vinculantes, mas reflete um posi-
cionamento sólido do STJ sobre a 
correta interpretação do art. 1.240 
do CC e a extensão da proteção 
assegurada pelo instituo da usu-
capião especial urbana.

 

João Dantas

Advogado 

joao@harrisonleite.com
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SUSPENSO JULGAMENTO DE 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE 
MOTORISTA E A UBER, RECURSO 
PODERÁ SER REMETIDO AO PLENO 
DA CORTE COM ESCOPO DE 
FIRMAR TESE VINCULANTE SOBRE 
O TEMA.

Os Embargos à SDI-I oposto 
pela Uber, objetivando a 
uniformização da jurispru-

dência das Turmas do TST, que 
esteve em pauta na sessão de 
06/10/2022, e opostos contra de-
cisões de encontro entre a Quinta 
e Terceira Turma, cuja primeira 
acolheu recurso da Uber julgando 
improcedente o pedido de víncu-
lo entre esta e um motorista de 
Guarulhos (SP), e a segunda re-
conheceu o vínculo empregatício 
com um motorista de Queimados 
(RJ), foi suspenso após pedido de 
vista pelo ministro Claudio Bran-
dão.
No julgamento a Relatora do 
processo da Terceira Turma, mi-
nistra Maria Cristina Peduzzi, em 
suma votou pelo acolhimento dos 

argumentos de ordem processual 
da empresa Embargante, afirman-
do inexistir subordinação entre o 
trabalhador e a plataforma digital.
Foi sugerido pelo ministro Aloysio 
Corrêa a remessa ao Tribunal Pleno 
para que fosse julgado sob a sis-
temática dos recursos repetitivos 
com fixação de tese vinculante 
sobre o tema, dada a complexi-
dade da matéria e a existência de 
vários recursos com o respectivo 
tema, sendo a Relatora favorável à 
sugestão do ministro votando pela 
remessa dos embargos ao Pleno. 
O julgamento voltara a pauta da 
SDI-I após retorno da vista regi-
mental do ministro Claudio Bran-
dão. 
Nos últimos anos os meios de 
produção e organização do tra-

Por: Graziele Cardoso
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balho tradicional deram espaço 
para o meio digital, e com ele é 
possível identificar algumas vanta-
gens não encontradas no modelo 
convencional. É daí que surge a 
necessidade de mais uma vez o 
Direito acompanhar a sociedade, e 
nesse sentido inúmeros processos 
pautam no judiciário discutindo 
a existência ou não de vínculo 
empregatício entre as plataformas 
digitais de serviços de mobilidade 
e os motoristas.
O tema é motivo de controvérsias 
não apenas no Brasil, mas em 
diversos países, alguns deles com 
teses fixadas pelo reconhecimen-
to e outros pela inexistência do 
vínculo de empregatício. 
É importante pontuar que no Or-
denamento Jurídico Brasileiro, Tra-
balho é o gênero do qual derivam 
diversas espécies, dentre elas a 
Relação de Emprego. Para carac-
terização do vínculo empregatício 
é necessário o preenchimento de 
alguns requisitos, se tratando de 
trabalho urbano, são cinco, sendo 
eles a prestação de trabalho por 
pessoa física, de forma não even-
tual, a existência de pessoalidade, 
subordinação e onerosidade.
Para tal caracterização é funda-
mental o preenchimento de todos 
os requisitos supracitados e o 
afastamento de qualquer deles 
inviabiliza a relação empregatícia.
No caso em comento, a discussão 

Graziele Cardoso

Advogada

graziele@harrisonleite.com

paira sobra a existência ou não de 
subordinação entre a plataforma e 
os motoristas.
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REGULARIZAGRO COMO 
INSTRUMENTO PARA O AVANÇO DA 
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE 
IMÓVEIS RURAIS NO BRASIL

O Código Florestal Brasileiro es-
tabelece que os entes federativos 
deverão implantar Programas de 
Regularização Ambiental de pos-
ses e propriedades rurais, com o 
objetivo de adequá-las à legisla-
ção ambiental.

Com vistas a colocar essa determi-
nação em prática, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento editou o Decreto Federal n. 
11.015/22, que institui o Plano Na-
cional de Regularização Ambiental 
de Imóveis Rurais, o RegularizAgro.

O Decreto propõe diversas me-
didas com vistas a implementar 
um plano de ação governamental 
que garanta o cumprimento das 
obrigações previstas na legisla-
ção ambiental brasileira, dentre as 
quais destaca-se:

Articulação de esforços, nas es-
feras federal, estadual, distrital e 
municipal, de natureza política, es-

tratégica, normativa e tecnológica, 
de forma a garantir o alinhamento 
institucional e organizacional ne-
cessário entre os órgãos públicos 
responsáveis pela execução dos 
Programas de Regularização Am-
biental;

Promoção e aperfeiçoamento da 
integração de sistemas de in-
formação e bases de dados que 
potencializem a aplicação do 
Cadastro Ambiental Rural – CAR 
no âmbito do planejamento do 
uso do solo, da gestão territorial 
para o desenvolvimento sustentá-
vel da agropecuária brasileira e da 
sua interface com outras políticas 
públicas;

Proposição de ações para o de-
senvolvimento e o aperfeiçoa-
mento contínuos dos processos 
de regularização ambiental e de 
seus sistemas vinculados, com 
ênfase no Sistema Nacional de 
Cadastro Ambiental Rural – Sicar; 

Por: Larissa Quadros
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e

Fomento de ações destinadas à 
recuperação ambiental produtiva 
dos imóveis rurais.
Nesse sentido, tem-se que o 
Decreto representa importante 
avanço para a regularização am-
biental de imóveis rurais, com a 
efetiva aplicação do Código Flo-
restal, que recentemente com-
pletou uma década de existência.

Por fim, destaca-se os benefícios 
de a propriedade rural ser regu-
larizada do ponto de vista am-
biental: (a) maior facilidade para 
acesso a linhas de crédito rural, 
especialmente se concedidas 
por instituições financeiras pú-
blicas; (b) no caso de produtores 
rurais, agregação de valor aos 
produtos e acesso ao mercado 
internacional; e (c) possibilidade 
de adesão a programas de Paga-
mentos por Serviços Ambientais 
– PSA.

Larissa Quadros

Advogada

larissa@harrisonleite.com
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TODAS AS EMPRESAS SÃO 
OBRIGADAS A TER JOVENS 
APRENDIZES EM SEU 
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS?

O art. 429 da Consolidação das 
Leis do Trabalho diz o seguinte: “os 
estabelecimentos de qualquer na-
tureza são obrigados a empregar 
e matricular nos cursos dos Ser-
viços Nacionais de Aprendizagem 
(SENAI, SENAC, SENAR, SENAT) 
número de aprendizes equivalen-
te a cinco por cento, no mínimo, e 
quinze por cento, no máximo, dos 
trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento, cujas funções 
demandem formação profissional.”
Da leitura do artigo da CLT pode-
ria se chegar à conclusão de que 
todos os estabelecimentos, sem 
exceção, possuem a obrigação de 
contratar jovens aprendizes, o que 
não é verdade.
A matéria foi regulada pela extinta 
Secretaria de Inspeção do Traba-
lho, atual Ministério da Economia, 
por meio da Instrução Normativa 
nº 146 de 25.07.2018.
A norma prevê a obrigatoriedade 
de contratação de aprendizes para 
os estabelecimentos que tenham 

no mínimo sete empregados con-
tratados em funções que deman-
dam formação profissional, até o 
limite de quinze por cento previsto 
no art. 429 da CLT. 
Cumpre ressaltar que deve ser ex-
cluída da base de cálculo da cota 
de aprendizes as funções que exi-
jam habilitação profissional de ní-
vel técnico ou superior, as funções 
de direção, gerência ou confiança, 
os trabalhadores contratados sob 
o regime de trabalho temporário e 
os aprendizes já contratados. 
Restam dispensadas ainda da cota 
de aprendizagem, as microem-
presas e empresas de pequeno 
porte, optantes ou não do Simples 
Nacional e as entidades sem fins 
lucrativos que tenham por objetivo 
a educação profissional na moda-
lidade aprendizagem.
Ademais, é vedada a contratação 
de aprendizes menores de 18 
anos nas hipóteses de: execução 
de atividades práticas no interior 
de estabelecimento que sujeite 

Por: Rafaella Pacheco
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os aprendizes à insalubridade ou 
periculosidade, sempre que a lei 
exigir licença ou autorização para 
o desempenho das atividades da 
empresa, quando a natureza da 
atividade for incompatível com o 
desenvolvimento físico, psicológi-
co e moral dos aprendizes e quan-
do as atividades ocorrerem em 
período noturno ou em horários e 
locais que não permitam a fre-
quência do aprendiz à educação 
básica.
Por fim, é importante mencionar 
que o contrato de aprendizagem 
deverá ser ajustado por escrito e 
por prazo determinado não su-
perior a dois anos, sendo que a 
validade do contrato de apren-
dizagem pressupõe anotação na 
Carteira de Trabalho e Previdência 
Social.
O não cumprimento dessas exi-
gências acarretará a lavratura de 
Auto de Infração e a aplicação de 
multas por órgãos de fiscalização 
do trabalho. 

Rafaella Pacheco

Advogada 

rafaella@harrisonleite.com
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USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
NA REGULARIZAÇÃO DA 
PROPRIEDADE

Antes da entrada em vigor da 
lei 13.105/2015, o único meio 
de reconhecimento  da usu-

capião era o judicial, pois, via de 
regra, a propriedade era transmiti-
da pela morte ou pela inscrição do 
título no registro de imóveis e, nes-
se aspecto,      a usucapião era um 
dos procedimentos judicias mais 
complexos e morosos existentes.
A lei 13.105/2015 trouxe um arca-
bouço jurídico sobre o tema, den-
tre esta nova estrutura, introduziu 
o instituto da usucapião extraju-
dicial, também conhecido como 
usucapião administrativa, prevista 
no art. 1071, e de igual maneira, 
com a inserção do art. 216-A, na 
Lei 6.015/73, que dispõe sobre os 
registros públicos.
A fim de uniformizar o procedi-
mento, tornando-o eficaz e célere, 
o Conselho Nacional de Justiça 
regulamentou o provimento n° 65 
de 2017, buscando dar segurança 
jurídica aos diversos processos. O 
objetivo do legislador ao criar tal 

instituto foi promover a desjudi-
cialização, de modo a desafogar 
o Poder Judiciário de inúmeras 
demandas usucapiendas morosas, 
que além de tumultuar a esfera 
judiciária, despendia um enorme 
custo, o que demonstra a utilida-
de do instituto e suas projeções 
benéficas a longo prazo.
Sem sombra de dúvidas, o ins-
tituto da usucapião extrajudicial 
juntamente com a regulamenta-
ção 65 do CNJ de 2017, formam 
um conjunto eficaz e de resposta 
rápida   aos requerentes que bus-
cam a regularização da proprie-
dade, dado que seus requisitos 
são menos burocráticos, sendo os 
principais: a posse mansa e pací-
fica, posse contínua e duradoura, 
posse de boa-fé e com justo título 
e a posse com intenção de dono, 
salientando que este procedi-
mento oferta ao requerente como 
vantagem principal, a rapidez na 
resolução do processo de regu-
larização da propriedade, o que 

Por: Abraão Ribeiro
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incentiva a desjudicialização e a 
resolução alternativa dos conflitos 
sociais, beneficiando não apenas 
os interessados, mas o próprio 
Poder Judiciário e a sociedade.

Abraão Ribeiro

Advogado

abraao@harrisonleite.com
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DESTAQUES
do mês
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DIA DO 
PROFESSOR
PARABÉNS PELO SEU DIA, 
DR. HARRISON LEITE!

15 de outubro

Ser professor é reconhecer cada aluno e entender as suas neces-
sidades, é ser uma figura fundamental para a formação dos ci-
dadãos e a para a transformação do mundo. Parabéns a todos os 

professores que além compartilharem os seus saberes, nos inspiram e 
contribuem para o nosso crescimento.
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Reunião de empresários do 
ramo de panificação reúne 
representantes do SIPACEB

O escritório sediou reunião de em-
presários do ramo de panificação 
representados por Thiago Martins 

com o Presidente do Sindicato da In-
dústria da Panificação e Confeitaria do 
Estado da Bahia (SIPACEB) Júlio César 
Martins da Silva e o vice presidente João 
Batista. 
 
Na reunião foram abordados aspectos 
da reunião a nível estadual que Itabuna 
sediará no ano de 2023 e aspectos rele-
vantes para o setor a nível local.
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Escritório Harrison Leite 
Advogados Associados marca 
presença em Lençóis/Ba

No dia 19.10 o escritório HL 
Advogados Associados 
fez-se presente no Municí-

pio de Lençóis/BA para tratar do 
PERSE com a Associação Comer-
cial, Empresarial, Industrial, Agrí-
cola e de Serviços.

Na ocasião o Dr. Mateus Matos, 
sócio da empresa, abordou os 
aspectos mais relevantes do 
PERSE (Programa Emergencial do 
Setor de Eventos), tais como sua 
adesão, empresas que podem ser 
alcançadas, os benefícios, prazos, 
necessidade de judicialização de 
alguns temas, dentre outras dúvi-
das comuns à novidade tributária. 

Fizeram-se presentes represen-
tantes de hotéis, bares, restau-
rantes, pousadas, agências de 
turismo, locadoras de veículos, 
dentre outras atividades passíveis 
de gozo do benefício. 

“Não podemos deixar que empre-
sas tão afetadas com a pandemia 
e que praticamente estiveram 
fechadas durante este tempo 
fiquem de fora desse programa 
que veio justamente para dar fôle-
go financeiro através de benefícios 
fiscais”, afirmou o Dr. Mateus. 
Os próximos passos são a pronta 
adesão, para quem possui todos 
os requisitos, ou a judicialização 
para aqueles que, pela isonomia, 
também têm direito à redução.
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MAIS DESTAQUES

Grupo de estudos Tema 
Smart Contracts ou 

“Contratos Inteligentes” 
O direito na era da 

blockchain - Discussão 
liderada pelo estagiário 

Glauber Meireles

Reunião com o secretário de obras 
do Município de São Gonçalo dos 
Campos e diretores , para tratar 

sobre a elaboração do novo código 
de obras municipal.

Palestra na 1ª Jornada 
Baiana de Direito 

com o Dr. Harrison 
Leite. Direito tributário 
como instrumento de 

Grupo de Estudos dia 
28.10.2022. Tema: A 

ABSTRATIVIZAÇÃO DO 
CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE

16 de outubro. Aniversário 
Surpresa para a  nossa 

estagiária de Direito 
Stephanie Costa.

No dia 28 de outubro, a equipe 
HL parabenizou Mateus 

Santiago, Rafaella Pacheco e 
Stephanie Gonçalves em uma 
festa surpresa de aniversário. 

Grupo de estudos 
com a participação 

do convidado Thiago 
Xavier
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NOS ACOMPANHE NAS 
REDES SOCIAIS

harrisonleite.com

@harrisonleiteadvogados
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