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4 NOVIDADES D IG ITA IS QUE P ROM ET EM EM 2020

O ano mal começou e promete passar voando
na velocidade dos bits. A agenda está cheia
de novidades digitais, muitas delas com forte
impacto regulatório. Saber o que vem por aí e
agir estrategicamente são os primeiros passos
para sobreviver à avalanche de informações e
acompanhar o trem supersônico da história.

Open banking no brasil
O Banco Central vem atuando de forma cirúrgica
para ampliar a concorrência no setor financeiro e
descobriu na tecnologia um poderosíssimo aliado.
Dentre as mudanças já realizadas, destaca-se a
regulação das fintechs por meio das sociedades
de crédito direto e de empréstimo entre

pessoas. Nessa linha, é interessante notar que,
mais de um ano após a regulação, empresas
de segmentos tradicionais se interessam
pelo mercado de crédito e pretendem, elas
próprias, oferecer serviços financeiros a clientes,
fornecedores e parceiros.
Agora, depois de iniciativas já adotadas na União
Europeia, o Banco Central dá novos passos
nessa trilha e apresenta consulta pública para a
regulação do chamado open banking. Mas, afinal,
o que é open banking?
Nos dizeres da própria consulta pública, open
banking é o “compartilhamento padronizado
de dados e serviços por meio de abertura e
integração de plataformas e infraestruturas
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de sistemas de informação.” Seus principais
objetivos podem ser encontrados, mais uma vez,
na consulta pública, que elenca as metas das
medidas que serão implementadas:
• Incentivar a inovação;
• Promover a concorrência;
• Aumentar a eficiência do Sistema Financeiro
Nacional;
• Promover a inclusão financeira.
Estes são desafios grandes, mas é observado
um Banco Central atento e disposto a agir
efetivamente nessa direção.
Com isso, ganham todos que se valem do
sistema financeiro e, mais que isso, ganham

4 NOVIDADES DIGITAIS QUE PROMETEM EM 2020

empresas que oferecem soluções em alguma
medida relacionadas aos serviços de crédito.

O 5G vem aí
Os mais incautos tendem a acreditar que o
5G seria um simples avanço em termos de
velocidade de banda quando comparado ao
atual 4G. Embora não seja um pensamento
errado, ver o 5G dessa maneira é, no mínimo,
bastante limitado.
O 5G é diferente já pela sua frequência, capaz de
conferir altíssima velocidade, e sua baixíssima
latência. Enfim, o que se ganha com isso?
É por ele que máquinas que demandam precisão
e velocidade de resposta, como veículos
autônomos (citando, colheitadeiras), drones e
robôs com atuação, por exemplo, na área da
saúde, alcançarão mais confiabilidade e, com
isso, tendem a efetivamente ganhar o mercado.
Essa novidade está programada para ser
um dos astros das Olimpíadas deste ano no
Japão. Enquanto isso, no Brasil, os custos de
implementação e a burocracia – vide o alcance
limitado da Lei das Antenas – tendem a tornar o
processo mais lenta, talvez em velocidade 2G.
Enfim, o tema é crítico, estratégico para a
inserção do Brasil em um mercado que já divide
nações entre aquelas de alto desenvolvimento
tecnológico e aquelas de baixo desenvolvimento
na área.
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Dados pessoais e mais dados
pessoais
Esse tema não pode ficar de fora: a LGPD, Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais. Apesar
de muitos torcerem o nariz e de outros tantos
torcerem contra, essa é uma lei que veio para
ficar e pegará firme, tornando-se oponível já em
agosto de 2020.
De fato, é mais uma norma que poderá implicar
em custos extras em um país de alta carga
tributária, altos custos trabalhistas e pesadas
dificuldades de infraestrutura.

vinculados ao projeto, o marco regulador das
startups pretende deixar a “vida” de projetos
nascentes e inovadores mais dinâmica e propícia
ao investimento.
Inclusive, simplificações trabalhistas e societárias
estão entre as novidades que devem ser
apresentadas ainda no início de 2020.
Espera-se que a tendência de baixa histórica
da Selic e um ambiente legal mais positivo
permitam o nascimento de muitos e novos
unicórnios brasileiros.

Não implementar a LGPD, porém, significa dar
as costas a mercados mais que relevantes,
como o europeu. Isso porque a lei de proteção
de dados pessoais do velho continente é clara
em determinar que dados pessoais de cidadãos
europeus apenas podem ser tratados fora do
bloco se o local de tratamento seguir ao menos
regras similares àquelas conferidas no GDPR.
Por isso, ignorar essa realidade poderia custar
caro ao país – tão caro quanto postergar a
implementação do 5G.

Marco regulatório das startups
A pergunta que este item pode gerar é: vão
burocratizar o mercado de startups?
Não. A ideia é exatamente oposta. Segundo
reportado por executivos e profissionais
LEANDRO NETTO
leandro.netto@limajr.com.br
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AL I ENAÇ ÃO F I DU C I ÁR I A DE I M ÓV EL :
Q UEM PAGA O I PT U ?

O alicerce da questão
Constantemente, o setor imobiliário vem passando
por impactos financeiros que têm agitado os
ânimos do segmento. Um dos temas relevantes
envolve instituições financeiras e empresas
que realizam contratos de alienação fiduciária
de imóvel. A problemática nessa situação é a
pretendida responsabilização pelo pagamento
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por
parte de inúmeros municípios. Afinal, quem paga
essa dívida?
Com a crise que alcançou o Brasil nos últimos
anos, muitos bancos e empresas tiveram um
crescimento no recebimento de ações judiciais
para cobrança do IPTU. Nesse sentido, o banco
era figurado como devedor do imposto de
propriedades financiadas, sobretudo naqueles
onde houve a formalização de contrato de
alienação fiduciária de imóvel.

FOTO : SHUTT E R STOCK

Essa responsabilização tributária decorre da
existência do contrato de alienação fiduciária de
imóvel. Nesse contexto, o devedor, ou fiduciante,
tem como escopo o recebimento de um crédito,
dando o bem imóvel como garantia. Isso implica
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na concessão temporária da propriedade resolúvel
de coisa imóvel, conforme estabelecido pela Lei nº
9.514/1997.
Sendo assim, após a celebração do contrato
de alienação fiduciária de imóvel, ocorre o
desdobramento da posse entre o fiduciante e o
fiduciário. Portanto, são conferidas ao credor a
posse indireta e ao devedor a posse direta do bem
imóvel. A constituição da propriedade fiduciária se
dá mediante registro do contrato que lhe serve de
título no Cartório competente.

Entendendo a legislação na alienação
fiduciária de imóvel
Assim, pautando-se no conceito de propriedade
resolúvel/posse indireta, os municípios
responsabilizam as instituições financeiras
pelo pagamento do IPTU. Nessa modalidade
de contrato, ocorre a transferência da posse/
propriedade para o fiduciário.
A legislação estabelece que o contribuinte do
imposto é proprietário do imóvel, titular do seu
domínio útil ou possuidor a qualquer título[2]. No
entanto, a Lei nº 9.514/1997 atribuiu ao credor
(fiduciário) a propriedade resolúvel do bem imóvel
até a quitação do débito, o que garante, sendo
este o fundamento utilizado pelos municípios, a
responsabilização dos Bancos ao pagamento do
IPTU.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL: QUEM PAGA O IPTU?

Constantemente demandadas no Poder Judiciário,
as instituições financeiras se viram obrigadas
a contestar tais cobranças, sobretudo porque
inúmeras vezes não houve a efetiva transferência
da propriedade/posse ao credor fiduciário.
Embora ocorra averbação da matrícula da
realização contratual, tal anotação decorre de
mero formalismo previsto pela legislação. Dessa
forma, tal ato não é suficiente para atribuir a
responsabilidade pelo pagamento do tributo ao
credor fiduciário.
As empresas têm obtido êxito no Poder Judiciário ,
visto que o mero credor fiduciário não pode ser
considerado contribuinte do imposto, pois não
detém propriedade, tampouco posse do bem
imóvel. Na verdade, a alienação fiduciária de imóvel
é um negócio jurídico no qual o devedor transfere
a propriedade resolúvel de um bem como garantia
do cumprimento das avenças contratuais.
[1]

Tal propriedade, também conhecida como
“propriedade fiduciária”, trata-se de um direito
decorrente do contrato que dá ao credor a
garantia de consolidar a propriedade plena do bem
alienado, mas apenas se houver inadimplemento
contratual pelo devedor.
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[1] Art. 22 da Lei 9.514/1997.
[2] Art. 34 do Código Tributário Nacional.

Na realidade, a propriedade conferida ao credor
fiduciário é apenas a garantia oferecida para o
cumprimento da obrigação contratual. Assim,
não há observação da previsão do art. 1228[3] do
Código Civil, uma vez que são indisponíveis ao
credor fiduciário os direitos de usar e gozar desta.
Enquanto o contrato do negócio fiduciário estiver
sendo adimplido corretamente, porém, tampouco
pode reivindicar nem dispor do bem jurídico.
É importante ressaltar, ainda, que a alienação
fiduciária de imóvel (Lei nº 9.514/97) prevê que o
credor fiduciário só será responsabilizado pelas
despesas incidentes, como o IPTU, caso seja
imitido na posse deste, ou seja, se realmente
consolidar no seu patrimônio o imóvel devido ao
inadimplemento do devedor fiduciante[4].
Dessa forma, nota-se que a nomenclatura
“propriedade fiduciária” é questionável, pois
na realidade é uma garantia, não um direito
real. Assim, caso os credores fiduciários sejam
indevidamente demandados pelos municípios,
entende-se possível a apresentação de defesa
visando o afastamento da cobrança, considerando
os precedentes do Judiciário.

[3] O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
[4] “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2016
– Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão
– Admissibilidade – Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que
não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU – Incidência do
disposto nos arts. 26 e 27, § 8º, da Lei nº 9.514/1997 – Credor fiduciário que não
se enquadra como contribuinte em qualquer das hipóteses do art. 34 do CTN
– Posse indireta exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva
aquisição da propriedade – Credor fiduciário que possui domínio meramente
resolúvel, sem objetivo de adquirir definitivamente a propriedade do bem e
dependente do inadimplemento do contrato pelo devedor para se consolidar
– Ilegitimidade passiva ad causam configurada – Decisão agravada reformada
para acolher a exceção de pré-executividade – Agravo provido.”
• (Agravo de Instrumento 2084343-65.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais – Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 21/06/2018.)
• “ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2014
– Imóvel alienado fiduciariamente à executada – Sujeição passiva do devedor
fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o
Artigo 27 da Lei 9.514/97 – Precedentes do STJ e desta Corte – Ilegitimidade
passiva do credor fiduciário – Exceção de pré-executividade acolhida – Extinção
da execução fiscal determinada, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC –
Recurso provido.”
• (Agravo de Instrumento 2228749-19.2017.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz;
Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais – Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
02/08/2018)
• “Execução Fiscal: – Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do exercício
2016. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário – Reconhecimento, ao passo
que a responsabilidade tributária, nos termos do artigo 27, §8º da Lei nº 5.914/97,
recai sobre o devedor fiduciante – Precedentes desta Câmara. Decisão reforma
– Dá-se provimento ao recurso.”
• (Agravo de Instrumento 2129102-17.2018.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais – Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
31/07/2018)

TALITHA KOWAS
talitha.kowas@limajr.com.br
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R E FOR MA T R ABA LHISTA :
T E NDÊ NCIAS E TRA J ETÓRIA
DA JUST IÇA DO TRA BA LHO

As modificações trazidas pela Reforma
Trabalhista (Lei 13.467/2017) completaram dois
2 de vigência em novembro de 2019. Com elas,
surgiram novas perspectivas no cenário das
relações de trabalho e da criação de novas vagas
de emprego no período, com impacto direto
no número de novas reclamações trabalhistas
ajuizadas, bem como no conteúdo dessas ações.
Como seria imaginável nesse momento inicial,
existiu, e ainda existe, robusta resistência do
Judiciário Trabalhista na aplicação integral
das alterações recém-lançadas. Somado à
necessidade de profundas alterações de
entendimentos pessoais e jurisprudenciais, esse
fato inflama debates que levam ao panorama
da insegurança jurídica, que, felizmente, tende a
diminuir com o passar dos anos.
No entanto, números e estatísticas gerais devem
ser analisados com cautela. Essa avaliação deve
ser feita através da ponderação de percentuais
aplicados, números absolutos e da consciência
de que há mudanças na economia, nominais e
ideológicas no governo federal.

FOTO: S H U TTER STOC K
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Impactos e impressões iniciais da
reforma trabalhista
A partir da entrada em vigor da nova lei, o
impacto mais relevante certamente estava
relacionado à significativa queda do número de
novas ações; ela representou algo em torno de
34%, de acordo com os dados fornecidos pelo
Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Entre outros fatores, essa imediata queda se
deu em função da imposição de honorários
advocatícios também para os empregados e
da alteração na forma da concessão da justiça
gratuita no âmbito trabalhista. Além disso, houve
mudanças no conteúdo das ações propostas a
partir dali, com pedidos e requerimentos menos
fantasiosos e em valores mais condizentes com
a realidade. Esses números, porém, devem ser
estudados com atenção.
Em um primeiro momento, a queda se deu pelo
aumento do número de ações apresentadas às
vésperas da entrada em vigor da nova lei. Em um
segundo, o efeito foi contrário: os advogados
dos reclamantes represando a apresentação de
novas ações, observando, com expectativa, as
primeiras decisões a respeito dos temas mais
polêmicos.

Neste, a retomada ainda parece tímida, mas
já se percebe um aumento (na casa dos 10%)
no ajuizamento de novas ações entre 2018 e
2019. Tais números, se mantidos, podem revelar
uma tendência para os próximos anos. Isso
inclui o ponto de equilíbrio sendo estabilizado
em patamares equilibrados entre os números
anteriores à reforma e os atuais.
LEIA TAMBÉM:
Entenda como a tecnologia muda as relações de trabalho no Brasil.

O papel do STF
Na verdade, a velocidade dessa retomada
dependerá fundamentalmente daquilo que será
decidido pelo STF no julgamento que questiona
o acesso gratuito à justiça e a imposição de
honorários ao trabalhador. Eventual queda desse
trecho da reforma poderá trazer de volta uma
avalanche de ações à Justiça do Trabalho.
Aliás, o STF vem sendo alvo de diversos
questionamentos através de ações diretas de
inconstitucionalidade e sobre variados temas.
Entre eles, estão a contribuição sindical, trabalho
intermitente, limite máximo dos pedidos de
indenizações por danos morais, trabalho de
gestantes em condições insalubres, entre
outros.
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Mudanças mais perceptíveis
Como uma das importantes mudanças no
cotidiano das ações trabalhistas, pode-se
citar os pedidos de indenizações por danos
morais, que passaram a ser limitados ao teto
de 50 vezes o último salário do colaborador e
deixaram de aparecer em uma proporção de
mais de 50% das novas reclamações.
Outra novidade que merece destaque se refere
às rescisões contratuais por comum acordo.
Essa modalidade permitiu a negociação do
aviso prévio e da multa de 40% do FGTS, ambos
pela metade, a movimentação de 80% do saldo
existente na conta vinculada do FGTS e o não
direito ao seguro-desemprego. Talvez pela
resistência dos trabalhadores em transacionar
seus direitos de forma isolada, sem assistência,
esse tipo de rescisão ainda não tenha atingido
números expressivos, correspondendo a pouco
mais de 1% do total das rescisões efetivadas.
A arrecadação dos sindicatos foi igualmente
impactada pela nova lei. Uma vez que a
contribuição sindical deixou de ser obrigatória
aos empregados, a partir de então estes devem
anuir de forma expressa com o desconto por
parte da empresa. Segundo a Secretaria Especial

REFORMA TRABALHISTA: TENDÊNCIAS E TRAJETÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

da Previdência e do Trabalho, dados de 2018,
houve queda de mais de 80% dessa arrecadação.
A reação das entidades sindicais a esse
novo cenário foi apresentar ações diretas
de inconstitucionalidade contra esse ponto
específico da Reforma Trabalhista, todas negadas
pelo Supremo Tribunal Federal – até o momento.
Chama atenção o fato de que, do desfavorável
cenário, houve sutil crescimento no número de
sindicatos, se comparados os índices de 2019
com os de 2017 e 2018.

Prevalência de acordos coletivos
Ainda no tema sindical, a nova lei trouxe a
possibilidade da prevalência dos acordos
coletivos sobre o legislado naqueles pontos
não previstos pela Constituição. Inicialmente,
ao invés de fomentar, essa modificação acabou
trazendo mais indefinições para as negociações
entre as empresas e seus colaboradores,
principalmente em função da sensação de
retirada de direitos antes garantidos aos
trabalhadores.
Merece destaque a possibilidade de se firmar
acordo extrajudicial para solução de conflitos
de contrato de trabalho, a ser homologado pela
Justiça e sem a necessidade de abertura de

processo, com o objetivo de evitar o surgimento
e o acúmulo de processos. Essa composição é
direta, entre empregadores e empregados, e
visa o encerramento de pendências financeiras
controvertidas entre eles. Após a homologação,
o trabalhador fica impedido de ingressar na
Justiça do Trabalho para trazer questionamentos
a respeito do contrato de trabalho abrangido
pelo acordo extrajudicial, se assim ficar acordado
entre os envolvidos.
O assunto também trouxe controvérsias e
decisões conflitantes. De certa forma, isso
desvirtuou os acertos firmados entre empresas
e empregados através de homologações parciais
e não aceitação da quitação geral ao contrato
de trabalho.
Recentemente, porém, o TST se posicionou
a respeito desses temas, mostrando
contrariedade às homologações parciais
e admitindo a homologação de acordo
extrajudicial com cláusula de quitação geral
do contrato de trabalho. Esse posicionamento
parece acertado e tende a fortalecer essa
modalidade de acordo. Afinal, sem a quitação
geral, a empresa certamente não ofereceria as
vantagens ali contidas.
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Os reflexos na economia e geração
de empregos
Também parecem ter sido mais tímidos do que
os inicialmente imaginados. Igualmente, isso
se relaciona com inúmeras outras questões
conectadas a impulso da economia, comando do
governo federal e, claro, segurança jurídica que a
nova normatização trará com o passar dos anos.
A esse respeito, os números trazidos pelo
CAGED (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), apesar de inferiores
àqueles previstos pelo governo anterior, são
significativos – algo em torno de 1 milhão
de vagas preenchidas entre 2017 e 2019 – e
revertem a tendência negativa observada nos
anos anteriores.
O atual momento econômico e do mercado
financeiro nacional fazem parte de um contexto
de alta do dólar, incertezas e oscilações na
bolsa de valores e turbulência política. Além
disso, são maximizados pelo embate polarizado
de ideologias. Todos esses fatores dificultam
a leitura clara a respeito da real influência
das alterações legislativas na redução do
desemprego e no impulso da economia, de
forma global.
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Conclusão
Os reflexos e impactos trazidos pela Lei
13.467/2017 serão sentidos sob diversos aspectos
e em variados setores da economia brasileira,
não se restringindo apenas ao cotidiano das
Varas e Tribunais Trabalhistas. Parece evidente
o frescor da nova legislação, sendo prematura
a análise definitiva a respeito das mudanças de
paradigmas na seara trabalhista. Estas serão
melhor entendidas e interpretadas apenas com
o passar do tempo e através da consolidação do
entendimento jurisprudencial majoritário.
Antes da Reforma, a Justiça do Trabalho
atravessava um momento crucial, sendo
constantemente alvo de críticas veementes da
sociedade e do empresariado.
O processo de moralização e de retomada
da sua credibilidade, que se fazia necessário,
já foi iniciado. A partir de agora, caberá aos
operadores do direito laboral o papel de
direcionar o caminho em busca de uma nova
mentalidade. Com isso, será possível evitar
litígios e aproximar empregados, empregadores
e advogados com o intuito de atingir soluções
inovadoras, que possibilitem uma sensação real
e efetiva de justiça a todos os envolvidos.

ANDRÉ PEREIRA
andre.pereira@limajr.com.br
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IMPORTÂNCIA DE ESCOLHER BEM QUEM CUIDARÁ DA FERRADURA DO SEU UNICÓRNIO

I MPORTÂN CIA D E ESCOLHER BEM
QUEM CUIDARÁ DA FERRA DURA D O
S E U UNICÓR NIO

A terminologia “unicórnio” tem sido utilizada no
ramo do empreendedorismo para denominar as
startups que se destacam e alcançam valores
bilionários, por exemplo, Nubank (US$ 4 bilhões)
e PagSeguro (US$ 9,4 bilhões). Afinal, denominar
uma empresa bem-sucedida usando um ser
mitológico raro que existe só no imaginário
tem coerência quando se fala de um setor que
encontra seu maior valor naquilo que é, de
certa forma, intangível: ideias que, em resumo,
estão voltadas para inovação, bases de dados e
propriedade intelectual (marcas e softwares).
No entanto, a famosa “ideia de um bilhão de
dólares” pode perder todo o seu valor se não for
devidamente arquitetada. Para isso precisará
contar, no mínimo, com ótimas parcerias. Ao
visualizar um ambiente criativo e disruptivo,
dificilmente o que se concebe no ideal comum é
algo “tradicional”. É exatamente neste aspecto que
os escritórios de advocacia começam a perceber
que precisam se reinventar, pois, para serem
parceiros dessas startups, precisam ter velocidade
e entender a maior disposição para riscos.
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Diferentemente de um empreendimento
comum cujo modelo de negócios já existe
(citando, uma padaria ou um mercado), a
startup é um novo negócio, que está em busca
de um modelo de negócios viável, escalável e
rentável. Uma vez que seus desafios acabam
por ser, muitas vezes, incomuns e seu modelo
de negócios ainda não existe, a startup precisa
descobri-lo. Aqui entram os advogados.
A ideia geral que as pessoas têm de escritórios
de advocacia, porém, é de um ambiente sisudo,
travado e conservador. Ou seja: de um lado
estão as startups com milhões de ideias para
colocar em prática; do outro, as bancas de
advogados mais ligadas ao tradicionalismo, mas
que igualmente precisam ter em seus espaços
uma equipe com mentalidade disruptiva e ágil.
Ao empreender, uma vez que as ideias não têm
fronteiras, elas esbarrarão em leis brasileiras
e normas estrangeiras que podem se tornar
obstáculos. A nova advocacia, igualmente
disruptiva e criativa, além de parceira dos
clientes, precisa, no caso das startups, fazer uma
verdadeira gestão de riscos e nivelar o caminho
nada fácil do empreendedor brasileiro, como se
pode ver.

FOTO: S H U TTER STOC K
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Alguns dos maiores desafios das startups estão
em definir modelos de negócios que possam
ser protegidos (operacional, legal, comercial e
intelectualmente), planejar questões societárias
(partilhas societárias, novos investidores) e
riscos trabalhistas.
Nesta nova advocacia, o discurso do “não é
possível fazer isso” perde espaço. Os escritórios,
inclusive os tradicionais, que passarem a entender
que, para esses empreendedores, o importante
é a orientação sobre quais caminhos tomar para
que consigam chegar aonde querem com a
menor exposição possível a riscos, saem à frente
dos seus competidores. Isto é importante, pois
essas pessoas criativas e disruptivas sabem que,
para alcançar a ideia formulada, precisam correr
riscos e assumir responsabilidades que outros
não foram capazes ou não tiveram coragem.
Um escritório de advocacia que
verdadeiramente se preparou para trabalhar
com startups fez a lição de casa e, ao identificar
essa “dor”, passa a melhorar a velocidade da
gestão de risco do cliente. Nem sempre a
maior “dor” dos empreendedores é a falta de
assessoria jurídica; quando ela existe, de forma
simples e rápida, porém, faz com que aquela
startup esteja bem à frente das demais.

Para que isso aconteça, é necessário que a
comunicação esteja afinada. Portanto, qualquer
exagero no “juridiquês” é dispensável, pois
poderá minar a relação diante do exagero
na linguagem rebuscada e demasiadamente
formal. O escritório que atua com esse
segmento precisa entender que o formalismo,
o tradicionalismo e o “juridiquês” em excesso
apenas o afastarão das mentes disruptivas.
Afinal, o conhecimento sobre o Direito não
é suficiente. É preciso saber de negócios, ter
interdisciplinaridade, disposição para mudar
e enfrentar padrões, estar sempre atento a
inovações e, especialmente, boa capacidade de
se relacionar com pessoas.
Este último aspecto é extremamente
importante, pois apesar de muitas startups
inovarem e terem vínculo intenso com a
tecnologia, inteligência artificial e robótica,
elas sabem reconhecer o valor do ser humano.
Portanto, além de possuir excelente quadro
técnico, o advogado precisa saber lidar com as
pessoas com quem se relaciona. Isso porque,
se depender das startups, da parte técnica os
próprios robôs se encarregarão até certo ponto.
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e ambas as partes terão que reconhecer que
todos precisam ceder um pouco para que o
negócio dê certo. Se em uma mão as startups
geralmente não possuem recursos suficientes
para contratar escritórios de renome, em
outra os escritórios de renome que ainda não
entenderam que aquelas empresas requerem
investimento ficarão para trás.
Ou seja, é possível que ambos conversem,
façam negócios juntos, tornem-se parceiros e,
em um futuro próximo, construam uma relação
de “ganha-ganha”. Portanto, ao final, a visão
empreendedora é de todos os envolvidos nesta
relação. Isso faz com que o negócio de ambos
se torne mais forte, pois todos partilham do
mesmo ideal: o de transformar a startup não só
em um unicórnio, mas em algo que torne a vida
das pessoas ainda melhor.

Diante disso, percebe-se que a parceria que se
formará entre startup e advogado será intensa
NATAN VENTURINI TEIXEIRA DIAS,
natan.venturini@limajr.com.br
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L E I DA L I B E RDA D E ECO N Ô M I C A
E A TEC N O LO G I A

Como a lei 13.874/19 Promove o
empreendedorismo inovador no
brasil?
A Lei da Liberdade Econômica (13.874/19), em
vigência desde setembro de 2019, repercute
como uma verdadeira aposta para estimular
o empreendedorismo, frear a burocratização
que rodeia a atividade econômica do país
e contribuir para um constante cenário de
inovação.

Quais aspectos da lei da liberdade
econômica contribuem para a
inovação?
Aspectos no setor público
Altera alguns pontos importantes, como
expedição de alvarás; tratamento igualitário
em decisões administrativas; aprovação tática;
documentação digital, carteira de trabalho
digital, e-social; dentre outros.
Uma das maiores mudanças no setor público
é a expedição de alvará de funcionamento
de estabelecimentos comerciais. Antes, o
FOTO: S H U T T E RSTO C K
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empreendedor precisava ir até a prefeitura
de sua cidade e fazer todo o processo para
conseguira autorização de funcionamento.
Agora, com a nova lei, isso não é mais necessário
e as empresas de baixo risco podem começar
sem a necessidade de nenhuma autorização de
funcionamento.
Quem define a atividade de baixo risco?
O Comitê para Gestão de Rede Nacional para
Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios (CGSIM) criou uma
resolução que classifica assim atividades
(Resolução nº 51/2019), por exemplo, salões de
beleza, lanchonetes, escolas de dança, entre
outros.

Desautoriza a proibição prévia
O Estado não pode criar reserva de mercado
ao favorecer algum grupo econômico ou
profissional nem redigir enunciados que
impeçam a entrada de novos competidores no
mercado, seja nacional ou estrangeiro.

Assegura um ambiente para novas
tecnologias. Como?
A lei garante um ambiente tendente às novas
tecnologias de modo a assegurar a liberdade de
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sua produção e aplicação aos novos mercados. A
regra a partir desta lei é a inovação tecnológica,
do ponto de vista da ação estatal brasileira,
sempre um tanto atrasada do progresso.
Uma das inovações está no uso de aplicativos,
mecanização e robotização, internet das coisas e
muitas outras.

Como o decreto nº 10.229/2020
contribui?
No último 5 de fevereiro, foi sancionado o
Decreto nº 10.229/2020, que, desde que não
infrinja preceitos legais:
Regulamenta requisitos para a aferição
da situação concreta, os procedimentos,
o momento e as condições dos efeitos
dos requerimentos para desenvolver,
executar, operar ou comercializar
novas modalidades de produtos e de
serviços quando as normas infralegais
se tornarem desatualizadas por força de
desenvolvimento tecnológico consolidado
internacionalmente. (ART.1º)
A nova lei parte do princípio de que as novas
tecnologias podem e devem ser exploradas
como um direito assegurado a todos os agentes
econômicos.
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A Associação Brasileira de Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee) entende que, embora a
intenção seja estimular o ingresso de novas
tecnologias e novos produtos, a normativa pode
afetar a competitividade e a produtividade da
economia brasileira. Aliás, a maior dificuldade
será a fiscalização de agências reguladoras e
órgãos delegados para garantir a aplicação das
normas objetivando a segurança do consumidor.
Um dos exemplos mais comuns são as entradas
de produtos estrangeiros de telecomunicações
no Brasil, como celulares, tablets, chaves de
carros, aparelhos que operam por bluetooth,
entre outros. A Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações) determina que tais produtos
sejam certificados e homologados para garantir
aos consumidores a utilização de aparelhos que
preservem o padrão de qualidade, segurança de
uso e de funcionalidade.
Esses produtos só podem ser comercializados
legalmente depois de concluído o processo
de homologação e emitido certificado de
conformidade técnica, no qual é gerado selo
da Anatel, significando que o produto está
disponível para o mercado.
O decreto mencionado entrará em vigor em 6
de abril e, segundo o Ministério da Economia,
os interessados no uso de novas tecnologias
deverão encaminhar aos órgãos competentes
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um pedido de atualização que indique a
legislação brasileira desatualizada e a que está
sendo usada internacionalmente.
Isso significa que a lei assegura um ambiente
geral de atração para as novas tecnologias de
modo a garantir a liberdade de sua produção
e aplicação aos mercados. Ainda que a norma
estabeleça a necessidade de um regulamento
para aferição da ruptura tecnológica, na prática
há mudança de princípios: o assunto sai da
objeção para a aceitação, ao menos, a priori.
Assim, a tecnologia propicia uma sociedade livre
ao simplificar novos canais de comunicação,
trabalho, concorrência e negociação com outros,
vencendo barreiras físicas e sociais. Quem
ganha com isso? Os consumidores, que têm sua
liberdade de escolha assegurada e um mercado
cada vez mais eficiente, objetivos buscados por
todos. Afinal, quem usa máquina de escrever?

PRISCILA CEZARE LUCRECIO
priscila.lucrecio@limajr.com.br
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DI A DA M U L H E R L J D

Com uma equipe 70% composta por mulheres, não poderíamos deixar o
dia de hoje passar em branco. A todas as mulheres, que lutam e realizam
futuros, fizemos uma homenagem especial.
Em nossas redes sociais, compartilhamos um vídeo especial com nossas
colaboradoras, que contaram um pouco mais sobre o que é ser mulher
no mundo jurídico.

ASSI ST I R AG OR A

E SCLAR ECIM ENTOS P RÁTICOS SOBR E
COMO IMPLEM ENTA R G OVERNA NÇA

O LJD participou do evento “Esclarecimentos práticos sobre como
implementar governança” realizado pela AMCHAM. Na ocasião, o
escritório foi representado por Claudia Muniz Levasier Mahler, sócia da
área M&A, e Flavia de Paula Galelli, sócia da área societária e imobiliária.
Elas abordaram temas relevantes como Acordo de Acionista, Protocolo
Familiar e Estatuto/Contrato Social.

SAIBA MAIS
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I NFOGR ÁFICO P ERSP ECTIVAS J URÍDI C AS 20 20

C AL ENDÁR I O J U RÍ D I CO 2 0 2 0

Neste guia, você confere uma visão geral e estratégica sobre o que esperar
do ano de 2020 nas áreas Tributária, Trabalhista, Societária e de Tecnologia.

Com este material, você fica por dentro dos prazos das principais
obrigações acessórias tributárias de 2020.

BAIXE AGORA

BA IX E AQ UI
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