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O estado permanece em transição
entre a fase vermelha e a fase
laranja do plano São Paulo, com a
flexibilização das regras de
funcionamento de algumas
atividades. As recomendações de
teletrabalho escalonamento de
horários alternados para os
setores de serviços, do comércio e
da indústria, além do toque de
recolher das 20h até as 5h seguem
mantidos. A próxima atualização
está prevista para o dia 01/05.

PLANO SÃO PAULO



Câmara aprova projeto que prorroga entrega do IR até 31 de julho

A Câmara dos Deputados aprovou em 13/04 a prorrogação, até 31 de julho de 2021, do prazo
para entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-base 2020. A proposta
aguarda sanção presidencial. Pelo texto aprovado, caso tenha saldo do imposto a pagar no fim
da declaração, o valor devido pelo contribuinte poderá ser parcelado em até seis meses. No
entanto, o último mês de vencimento de parcelas de imposto a pagar eventualmente apurado
está limitado a dezembro deste ano.
Fonte: Agência Brasil.

STF confirma anulação de condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu na última quinta-feira (22/04), que cabe à Justiça
Federal do Distrito Federal julgar os processos contra o ex-presidente da República Luiz Inácio
Lula da Silva relativos aos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Por
maioria, a Corte negou provimento ao recurso (agravo regimental) interposto pela Procuradoria-
Geral da República (PGR) no Habeas Corpus (HC) 193726. A decisão foi tomada na conclusão da
parte remanescente do julgamento iniciado na semana passada. Em 15/04, o Tribunal manteve
decisão do relator do HC, ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência do juízo da 13ª
Vara da Justiça Federal de Curitiba (PR) e anulou as ações penais contra Lula, por não se
enquadrarem no contexto da Operação Lava Jato. Em 22/04 a Corte definiu que o foro
competente para julgar a matéria é a Justiça Federal do DF, para onde serão remetidos os
processos.
Fonte: STF

Condomínios podem impedir uso de imóveis para locação por plataformas digitais

Por maioria de votos, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu em 20/04
que, caso a convenção do condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os
proprietários não poderão alugar seus imóveis por meio de plataformas digitais como o Airbnb.
No entanto, a convenção do condomínio pode autorizar a utilização das unidades nessa
modalidade de aluguel. Para o colegiado, o sistema de reserva de imóveis pela plataforma digital
é caracterizado como uma espécie de contrato atípico de hospedagem – distinto da locação por
temporada e da hospedagem oferecida por empreendimentos hoteleiros, que possuem
regulamentações específicas.
Fonte: STJ

Receita Federal publica novas regras sobre documentos digitais

A Receita Federal publicou na última terça-feira a Instrução Normativa RFB nº 2022 que
regulamenta a entrega de documentos digitais e a tramitação de processos digitais. Com as
novas regras, a entrega de documentos será realizada, obrigatoriamente, no formato digital e
exclusivamente por meio do Portal e-CAC. Para Pessoas Físicas, Microempreendedores
Individuais (MEI), Pessoas Jurídicas isentas, imunes ou não tributadas a regra é opcional e,
portanto, ainda poderão entregar documentos nas unidades de atendimento presencial da
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Receita Federal. Já as empresas optantes pelo Simples Nacional somente poderão entregar
documentos presencialmente quando o serviço de protocolo disponível no e-CAC exigir
assinatura digital por meio de certificado digital emitido pela ICP-Brasil.
Fonte: AASP

Poupatempo reabre a partir de 24 de abril para atendimentos presenciais

A partir de 24 de abril, sábado, todas as unidades do Poupatempo serão reabertas para
realização de serviços de forma presencial. A medida faz parte das iniciativas da Fase de
Transição do Plano São Paulo e será adotada seguindo os protocolos sanitários, com capacidade
reduzida de atendimento e agendamento prévio de data e horário. A abertura da grade online
para agendamento será no dia 23 de abril. Até lá, o programa mantém o recebimento e análise
das solicitações de casos emergenciais, como a emissão de RG, por exemplo, recebidas pelo Fale
Conosco, disponível no portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital.
Fonte: Governo de São Paulo
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Incidentes de segurança com dados pessoais e a necessidade de comunicação

O art. 47 da Lei nº. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) determina que os agentes
de tratamento de dados pessoais devem adotar medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilícito.

Quaisquer desses eventos descritos na lei é considerado, portanto, um incidente de segurança
com dados pessoais, que é qualquer situação relacionada à violação na segurança de dados
pessoais e, em caso de ocorrência, devem ser comunicados à ANPD - Autoridade Nacional de
Proteção de Dados.

O art. 48 da LGPD determina que é obrigação do controlador comunicar à Autoridade Nacional
de Proteção de Dados (ANPD) e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa
acarretar risco ou dano relevante.

É necessário que os controladores sejam cautelosos e façam a devida comunicação mesmo em
caso de dúvida sobre a relevância dos riscos e dos danos envolvidos, pois, eventual e
comprovada subavaliação dos riscos e danos por parte dos controladores pode ser
considerada descumprimento à legislação de proteção de dados.

A comunicação deve ser realizada por meio de preenchimento de formulário junto à ANPD;
formulário este detalhado, que requer entre outras informações: identificação e dados de
contato de entidade ou pessoa responsável pelo tratamento, encarregado de dados ou outra
pessoa de contato e indicação se a notificação é completa ou parcial.

Em caso de comunicação parcial é necessário indicar, ainda, que se trata de uma comunicação
preliminar ou de uma comunicação complementar, pois, no momento da comunicação
preliminar deverá ser informado à ANPD se serão fornecidas mais informações
posteriormente, bem como, quais meios estão sendo utilizados para obtê-las. A ANPD também
poderá requerer informações adicionais a qualquer momento.

Comunicação em até 48 horas

O prazo de comunicação ainda está pendente de regulamentação, entretanto, a própria ANPD
recomenda que após a ciência do evento adverso e havendo risco relevante, seja realizada
com a maior brevidade possível, sendo considerado a título indicativo o prazo de 2 dias úteis,
contados da data do conhecimento do incidente. A realização da comunicação demonstrará
transparência e boa-fé e será considerada em eventual fiscalização.

Portanto, a adequação das Empresas às determinações da LGPD é cada vez mais urgente, visto
que são imprescindíveis a revisão e a implementação de diversos procedimentos complexos, a
fim de cumprir integralmente às exigências legais.



Banco é condenado a indenizar cliente vítima de golpe do WhatsApp

Em decisão da 45° Vara Cível Central da Capital uma instituição financeira foi condenada a
indenizar uma cliente que sofreu golpe de clonagem do WhatsApp. A indenização foi
fixada no montante de R$ 5 mil e restituição do valor indevidamente retirado de sua
conta, aproximadamente R$ 3 mil.

A parte autora relatou que uma amiga teve seu WhatsApp clonado e um estelionatário se
passando por ela pediu que o dinheiro fosse depositado em sua conta bancária. Apenas 3
minutos após a realização do depósito a autora percebeu o golpe e acionou o banco, que
ignorou seu pedido de cancelamento da transação.

O juiz responsável pelo processo fundamentou que “os consumidores possuem a legítima
expectativa de terem à sua disposição mecanismos aptos a agir eficazmente para impedir
ou, no mínimo, minimizar as consequências lesivas dessa fraude já tão conhecida do
sistema financeiro nacional”.

É importante ressaltar que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são
aplicadas em sede de operações bancárias, pois, o cliente na ocorrência de acidente de
consumo equipara-se à condição de destinatário final, conforme dispõe entendimento do
Superior Tribunal de Justiça – STJ:

Súmula 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras''.

A instituição bancária, está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor,
não por ser fornecedora de um produto, mas, porque, presta um serviço consumido pelo
cliente, que é o consumidor final desses serviços e seus direitos devem ser igualmente
protegidos como o de qualquer outro, especialmente porque nas relações bancárias há
difusa utilização de contratos de massa onde, com mais frequência, é considerada a
vulnerabilidade do usuário.

Fraude é risco inerente à atividade

Para as instituições financeiras a fraude é caracterizada como risco inerente à atividade
econômica desenvolvida, neste sentido é o entendimento do STJ:

Súmula 479 - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”.

Assim, a condenação do banco ao pagamento de danos morais e materiais em favor da
autora seguiu a linha de entendimento já adotada pelos Tribunais de todo país, razão pela
qual as instituições financeiras devem agir de forma preventiva, buscando alternativas e
estratégias jurídicas que ajudem a evitar/mitigar os prejuízos de tais ocorrências.
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STJ pode afastar a tributação sobre a inflação em rendimentos financeiros

A atualização monetária configura recomposição do valor da moeda corroído pela inflação,
sem traduzir efetivo ganho ou remuneração do capital. Assim, sua ocorrência nas aplicações
financeiras não pode ser alcançada pela incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ).

Essa foi a tese proposta pela ministra Regina Helena Costa à 1ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça em 13/04, em caso que busca definir se é legítima a incidência da tributação sobre
a parcela correspondente à inflação verificada nos rendimentos de aplicações financeiras.

Até então, tanto a 1ª. como a 2ª. Turma do STJ, que julgam matérias de Direito Público,
entendiam como possível essa tributação, porque a diferença de correção monetária
acrescentaria valor nominal da moeda. Ainda assim, essa posição variou ao longo dos anos e
conforme transformações econômicas do país.

Correção Monetária não aumenta o patrimônio 

A discussão ocorre no Recurso Especial nº. 1.660.363, que tem como partes a União e a PGB
S/A (Portobello), do segmento de materiais para construção civil. A 1ª. Turma interrompeu
no dia 13/04 o julgamento envolvendo a incidência de IRPJ e CSLL sobre a parcela
correspondente à inflação computada nos rendimentos de aplicações financeiras, a pedido
do ministro Benedito Gonçalves, que solicitou a prorrogação da vista coletiva concedida à
ministra Regina Helena Costa em fevereiro de 2020. Até o momento são dois votos a favor
da não incidência dos tributos e um a favor do recolhimento.

De um lado, o contribuinte defende que a correção monetária não representa acréscimo
patrimonial, mas, recomposição da perda de valor da moeda pela inflação, não incidindo o
IRPJ e a CSLL sobre as aplicações financeiras.

Já a Fazenda Nacional sustenta que qualquer parcela de acréscimo ao patrimônio deve
integrar a base de cálculo dos tributos. Argumenta ainda que, ainda que fosse possível
separar a parcela da correção monetária dos outros rendimentos da aplicação financeira, o
montante seria considerado receita financeira e também integraria a base de cálculo dos
tributos.
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STJ - O repasse do custo de emissão de boleto é permitido

Um Sindicato de Empresas Varejistas iniciou ação judicial contra uma Distribuidora, por não
aceitar o repasse de despesa da emissão de boletos de cobrança, alegando que as normas
e/ou regimentos do Banco Central, não contemplam tal prática, ainda que não se trate de
relação de consumo.

Essas alegações foram acolhidas no Juízo de primeira instancia do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, tendo em vista que a Distribuidora não ofereceu outras formas de pagamento a
não ser o boleto, caracterizando a unilateralidade, ou seja, as empresas varejistas não
tiveram opção, e o entendimento exarado foi que a forma de pagamento havia sido
imposta.

Segundo o processo, o contrato firmado entre a Distribuidora e o banco estipulava a
cobrança do valor médio de R$ 1,55 para cada documento emitido. Desse valor, as
empresas varejistas arcariam com R$ 1,39, e a Distribuidora pagaria o restante.

Não se conformando com as decisões de primeira e segunda instância, a Distribuidora
recorreu ao STJ (REsp 1580446), dizendo que, como a tarifa consta em todos os boletos,
com o devido destaque, as Empresas Varejistas demonstraram sua concordância,
continuando a emitir os títulos.

Dessa forma a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou legal o
repasse, por parte de uma Distribuidora de medicamentos, da despesa relativa à tarifa de
emissão de boletos bancários (ou similares) adotados como forma de pagamento na
compra de seus produtos por drogarias e farmácias.

Na respectiva decisão o Ministro e Relator Luís Felipe Salomão, mencionou que a relação
jurídica entre a atacadista e as varejistas não deve se confundir com o direito do
consumidor, o qual prevalece o caráter protetivo, mas, possui natureza mercantil, sendo,
portanto, disciplinada pelo direito civil.

Custo do boleto bancário faz parte do produto

E sendo regido pelo direito civil, aduziu o artigo 325 do Código Civil, que prevê que a
obrigação das compradoras não se resume a pagar o preço do produto, mas inclui as
despesas com a quitação, exceto despesa excepcional decorrente de fato imputável ao
credor, e assim entende que a tarifa de emissão de boleto bancário caracteriza despesa
decorrente da oferta desse meio de pagamento às varejistas, devendo esta ser incluída nas
transações.

Ainda, deixou esclarecido que a alegação de que o Banco Central vedaria o repasse da
respectiva despesa, não se aplica a casos como o aqui tratado, tendo em vista que a
proibição se dirige unicamente às instituições financeiras, "que não podem exigir de seus
clientes a remuneração de serviço sem respaldo em prévia contratação nem obter valores,
a esse título, diretamente do sacado", conforme Resolução nº. 3.919/2010 do Conselho
Monetário Nacional.

Importante dizer que o mesmo entendimento foi adotado, de forma unânime, pela
Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.515.640, quando se estabeleceu que o
repasse do custo do boleto pelas distribuidoras de medicamentos não caracteriza abuso do
poder econômico.
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O Letang Advogados se mantém firme na análise crítica dos Atos
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, não só necessários
para minorar os impactos da pandemia, mas, também,
relacionadas ao cotidiano das pessoas físicas e jurídicas.

11-9-7574-0997
contato@letang-advogados.com.br
www.letang-advogados.com.br
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