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Conquistar um imóvel próprio é o principal desejo 
da maioria das pessoas. Tal fato não se dá por 
acaso: desde o momento em que o homem 
passou a viver em sociedade, a moradia tornou-se 
uma necessidade básica. Além disso, a compra de 
imóveis é uma forma reconhecidamente segura 
de investimento, mesmo em tempos de crise.

No Brasil, o panorama de aquisições imobiliárias 
se desenvolveu expressivamente na última 
década. Em uma análise simplista, isto se deu em 
razão do crescimento econômico global, mas 
principalmente em razão da criação de programas 
governamentais de moradia que contribuíram, 
sobremaneira, para alavancar setores da 

construção civil e da incorporação imobiliária.

O famoso programa federal de moradia popular 
“Minha casa, minha vida”, por exemplo, fez com 
que a casa própria deixasse de ser privilégio de 
poucos e proporcionou a milhares de pessoas 
a experiência de comprar seu primeiro imóvel. 
Outra parte da população também se beneficiou 
do desenvolvimento do mercado para investir 
e alcançar consideráveis proveitos com a 
comercialização de imóveis. Em consequência 
da alta procura, construtoras e incorporadoras 
foram estimuladas a aumentarem a quantidade de 
lançamentos, percebendo altos lucros e gerando 
empregos e renda. 

É certo, porém, que tais setores foram fortemente 
impactados pela atual crise econômica e por 
incertezas no campo político, fazendo com que 
inúmeros investidores amargassem prejuízos por 
conta deste lamentável cenário.

Mas, se por um lado o setor experimentou 
período de forte retração, por outro se 
mostrou resistente à crise e, após longo 
período em baixa, especialistas observam 
tímido aquecimento do mercado em 
determinadas regiões, com a promessa de novas 
oportunidades de negócios.

De acordo com recente levantamento realizado 
pelo Sindicato da Habitação do Estado de 
São Paulo (Secovi-SP), em agosto de 2018 foi 
registrada a comercialização de 2.581 unidades 
residenciais novas no interior do estado, sendo 
que o resultado é 67,4% superior em comparação 
às 1.542 unidades comercializadas em julho. 
Entre agosto de 2017 e julho 2018, o Valor Global 
de vendas totalizou R$ 730 milhões, volume 
27,1% superior ao registrado no levantamento 
passado, quando atingiu a marca de R$ 574,5 
milhões[1].

Os números acima indicam que o cenário é 
positivo para quem quer investir, e aqui cabe uma 
importante ressalva: quem deseja comprar um 
imóvel deve estar atento à incidência e cobrança 
do ITBI (imposto que incide sobre a transmissão 
de bens imóveis), para não recolher valores 
indevidos.

ITBI:  ENTENDA QUAL É A BASE DE CÁLCULO E EVITE O PAGAMENTO INDEVIDO

ITBI: ENTENDA QUAL É A BASE DE CÁLCULO E EVITE O PAGAMENTO INDEVIDO | TRIBUTÁRIO MAIO/19 | nº 45



02

O alerta é oportuno, caro leitor, uma vez que a 
prática que vem sendo adotada pelos Municípios 
no que se refere à apuração do valor a ser 
utilizado como base de cálculo do mencionado 
tributo, muitas vezes, não atende à legislação 
federal e orientação dos Tribunais, o que poderá 
onerar ainda mais o bolso dos contribuintes.

Cabe explicar que o fato gerador do ITBI é 
a transmissão de bens imóveis e de direito reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, assim 
como a cessão desses direitos, por ato inter 
vivos e por ato oneroso (art. 156, I da CF e art. 
35 do CTN), o que ocorre mediante registro do 
título de transferência na matrícula (art. 1.245 do 
CC). O Município que pode cobrar o ITBI é aquele 
onde está situado o imóvel objeto da transação 
e o sujeito passivo pode ser tanto o adquirente 
quanto o transmitente, conforme estiver previsto 
na lei municipal (geralmente, os contribuintes 
do ITBI são os adquirentes dos imóveis, tal qual 
ocorre nos Municípios do Rio de Janeiro e São 
Paulo, por exemplo).

Feitos os devidos esclarecimentos acerca da 
figura tributária em análise, convém destacar o 
principal ponto da controvérsia: qual é o valor 
que deve ser fixado como base de cálculo para 
cobrança do tributo?

O Código Tributário Nacional dispõe que a base 
de cálculo do imposto é o valor venal dos bens 
ou direitos transmitidos (art. 38). Valor venal, por 
sua vez, no caso do ITBI, deve ser entendido como 

o valor de mercado que consta do registro do 
instrumento de compra e venda.

Contudo, grande parte dos mais de cinco 
mil Municípios brasileiros passaram a criar 
regras específicas e divergentes para fins de 
definição do valor venal do tributo. Para melhor 
compreensão do assunto, vamos citar como 
exemplo o Município de São Paulo que, por meio 
da Lei nº 11.154/91 (com a redação conferida 
pela Lei nº 14.256/06), instituiu o Valor Venal de 
Referência – VVR para estipular a base de cálculo 
do imposto. Em resumo, o chamado “VVR” era 
apurado unilateralmente pela Municipalidade 
com base em informações obtidas por meio 
de anúncios de venda de imóveis publicados 
em jornais da região, dentre outros meios de 
comunicação.
Ocorre que tal forma de apuração de valor venal 
não possui qualquer amparo em lei e, como se 
não bastasse, os valores arbitrados pelo Fisco 
eram muito superiores ao preço da transação 
(real base de cálculo do tributo). Em razão disso, 
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
se posicionou colocando fim na discussão e 
julgou inconstitucional os dispositivos de Lei 
Municipal que criaram o “VVR”, pacificando a 
tese no sentido de que a base de cálculo do ITBI 
é o valor efetivo da compra e venda[2], sendo 
aquele que consta no título de transferência, 
bem como consignou que nos casos em que o 
Município discordar dos valores declarados pelo 
contribuinte, poderá, mediante processo regular, 
apurar e arbitrar o valor da base de cálculo.

Outro ponto importante que devemos considerar 
é que o valor venal do IPTU poderá não coincidir, 
necessariamente, com o valor venal do ITBI. Isto 
ocorre em razão da possibilidade de o proprietário 
vender o imóvel abaixo do preço do mercado, 
hipótese em que o valor da transação (base de 
cálculo do ITBI) será menor que o valor do imóvel 
em condições normais de mercado (base de 
cálculo do IPTU).

Assim, o contribuinte precisa ter cautela e se 
certificar de que o valor aplicado no cálculo do 
tributo é, efetivamente, o valor da transação, 
para que não recolha valor maior do que o 
efetivamente devido. Ainda, convém lembrar 
que todos aqueles que foram prejudicados com 
a aplicação de base de cálculo superior ao valor 
da transação, poderão pedir a restituição dos 
valores pagos a maior, dentro do prazo de cinco 
anos, contados da data do pagamento indevido, 
mediante o ajuizamento de ação específica.

__

[1] http://www.secovi.com.br/downloads/pesquisas-e-indices/
estudos-do-interior/campinas/estudo-do-mercado-imobiliario-de-
campinas-2018.pdf

[2] Arguição de Inconstitucionalidade nº 0056693-19.2014.8.26.000, 
relator Designado Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 25-3-2015.

magali.fernandes@limajr.com.br
MAGALI MACULAN FERNANDES
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Em inúmeras circunstâncias, grandes empresas 
devem entender a assessoria e a estratégia jurídica 
não como um custo, mas como um investimento, 
uma forma de blindagem do seu patrimônio 
construído ao longo do tempo, seja ele físico ou 
incorpóreo. Mas de que maneira isso é feito quando 
o problema diz respeito à pressão midiática?

Na última quarta-feira do mês de novembro, 
foi divulgado nas redes sociais o vídeo de um 
segurança de uma unidade do uma grande rede 
de hipermercados, na cidade de Osasco, que 
espancava com uma barra de metal o cachorro 
que vivia na parte externa do estabelecimento, 
até que o animal perdesse a vida. O cruel 
acontecimento rapidamente foi noticiado através 
dos meios de comunicação e, sobretudo, pelas 
mídias sociais, afetando a imagem da rede de 
hipermercados como um todo, o que exigiu um 
rápido posicionamento de sua parte, seguido 
pelas providências cabíveis no caso. O evento 
mobilizou inúmeras personalidades conhecidas 
e influentes, fomentou um protesto, ocorrido em 
frente à unidade de Osasco/SP, e uma crescente 
ameaça de organização de boicote por parte dos 
consumidores.

A empresa precisava agir.

Esse tipo de acontecimento exige resposta 
rápida e estruturada, posicionamento firme e 

estratégico, e a situação é bastante amenizada 
caso a empresa já tenha estabelecido, por 
exemplo, um plano interno de gerenciamento de 
crises midiáticas. No exemplo do hipermercado, 
a empresa agiu, e vimos notável presteza na 
estratégica jurídica e gestão de crise para sanar 
a implacável pressão midiática. No caso, em um 
primeiro momento, o setor jurídico da empresa 
tratou de elaborar um plano para rapidamente 
tentar reparar a sua imagem e afastar os riscos 
futuros que os desdobramentos do ocorrido 
causariam, principalmente os prejuízos referentes 
à sua imagem, ressaltando que foi um caso 
isolado e que extrapolou seu alcance, por se tratar 
de um funcionário terceirizado ligado à segurança 
física do local. 

A demora e o despreparo da reação, por outro 
lado, são custosas ao empresário. Exemplo disso 
foi o caso da grife norte-americana Abercrombie 
& Fitch. No episódio, o ex-CEO da marca, Mike 
Jeffries, envolveu-se em diversas polêmicas 
quando afirmou que as suas marcas não eram 
para ser vestidas por pessoas feias ou acima do 
peso. Naturalmente, o evento gerou diversas 
campanhas contra a marca, que acabou sofrendo 
rejeição por parte do público, por falta de uma 
estratégia jurídica que desviasse – ou amenizasse 
– o foco do ocorrido.

GESTÃO DE CRISE FRENTE À PRESSÃO MIDIÁTICA:  COMO REAGIR?
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Estratégia, muitas vezes, pressupõe preparo; 
por isso, é recomendável que a empresa, para 
lidar melhor com a avassaladora pressão da 
mídia, desenvolva previamente uma política 
de gerenciamento de crises midiáticas. Em 
não havendo tal possibilidade, a intensa pressão 
dos meios de comunicação – em especial hoje, 
com todas as inúmeras redes sociais e fake 
news – exige que o setor jurídico se reúna com 
as áreas de operações, marketing, comunicação 
e segurança para elaborar uma estratégia 
para prestar esclarecimentos pertinentes em 
relação ao ocorrido. No caso do renomado 
hipermercado, por exemplo, a primeira delas foi 
afastar o funcionário terceirizado da empresa 
de segurança, seguida por uma reunião que 
contou com a participação de ONGs e entidades 
envolvidas com a causa animal para estudar 
quais iniciativas o grupo deveria seguir a partir 
daquele momento.

Além desse encontro de setores, uma robusta 
resistência à pressão midiática não se consolida 
sem planejamentos em 03 níveis: curto, médio 
e longo prazo. Com frequência, a ansiedade 
em solucionar o problema cega as equipes 
gerenciais, fazendo-as acreditar que meras 
condutas pontuais e a curto prazo são o 
suficiente para reerguer a sua imagem nas redes 
sociais. Podemos encontrar um exemplo prático 
disso na rápida manifestação (curto prazo) e na 
proposta revisão à política interna (médio prazo) 
sobre como lidar com os animais abandonados 
nas proximidades das lojas e como treinar 

os colaboradores, parceiros e prestadores de 
serviço sobre a maneira adequada de agir em 
situações similares, ambas posturas assumidas 
pela rede de supermercados.

Sob o ponto de vista das ações a longo prazo, 
voltamos ao caso do hipermercado. Para 
reverter o quadro, é essencial que a famosa 
rede de supermercados siga na constante 
busca da reversão de sua imagem, maculada 
pela atitude irresponsável e cruel de um 
funcionário terceirizado ou, do contrário, arrisca-
se a jogar os jogos do acaso no mundo da 
rápida comunicação. Sob a ótica dos recentes 
acontecimentos, um bom planejamento traduz-
se, por exemplo, no apoio à causa animal, 
indiscutível uso de estratégias ligadas ao direito 
e ao marketing como ferramentas de proteção 
a curto, médio e longo prazo à reputação do 
negócio.

Assim, parece-nos que investimentos para a 
contratação e preparo de um corpo jurídico 
qualificado, capaz de atender as necessidades 
atuais dos altos executivos como forma 
de municiá-los na tomada de decisões 
estratégicas, em especial as midiáticas, não 
são luxo: são requisitos para sobreviver na 
agitada concorrência do mercado. Uma sólida 
estratégia jurídica, muitas vezes, pode não 
ser custo, mas solução – sutil e responsável 
– de contratempos, evitando-se que 
acontecimentos pontuais manchem a imagem 
da empresa.

juliana.polachini@limajr.com.br
JULIANA POLACHINI
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Os efeitos jurídicos da relação de trabalho 
começam a surgir já no processo seletivo. Esse é 
o momento próprio para assegurar que o vínculo 
entre empregado e empregador seja constituído 
com base na afinidade de perfil, entre a vaga 
oferecida e o candidato, bem como assegurar o 
alinhamento entre os objetivos do profissional e 
os valores institucionais da empresa.

É possível a contratação de empresas 
especializadas em recrutamento e seleção, 
com a vantagem de que já possuem um banco 
de dados com o perfil de possíveis candidatos.        

A maior parte destas empresas oferece acesso 
on-line a seus dados e realiza as etapas prévias 
do processo seletivo de forma virtual com 
questionários e até mesmo entrevistas por 
videoconferência. Quando o processo seletivo 
é realizado pela própria empresa que oferece a 
vaga, a principal vantagem é que os candidatos 
que se apresentam, geralmente, conhecem um 
pouco da história desta.

O cuidado se inicia na divulgação do processo 
seletivo, para que o anúncio não seja 
considerado discriminatório. A fixação de 

critério de idade máxima ou mínima, gênero, 
orientação sexual, religião, origem, cor da pele 
ou estado civil são exemplos de situações de 
discriminação[1]. Também não se pode exigir 
tempo de experiência superior a seis meses na 
função que o candidato irá desempenhar, caso 
seja aprovado[2].

Existem características esperadas, ou desejadas, 
dos candidatos que preenchem o perfil da 
vaga. Por isso, o recomendável é que o anúncio 
descreva, de forma clara, quais serão as 
atividades que o candidato irá desempenhar, 
caso seja contratado, para que ele próprio 
consiga verificar se seu perfil identifica-se 
com as funções da vaga divulgada. Entre os 
candidatos que se apresentarem no processo 
seletivo, o empregador tem a liberdade 
de escolher aquele que melhor atender às 
expectativas da empresa ou até mesmo não 
escolher nenhum. O que não pode acontecer é 
que a eliminação do candidato seja baseada em 
algum tipo de preconceito ou discriminação.

Outra importante cautela é evitar que os 
candidatos tenham expectativas equivocadas 
sobre as condições de trabalho e benefícios 
oferecidos. O contrato de trabalho não é apenas 
o documento que funcionário e empresa 
assinam no momento do registro em CTPS, 
pois tudo que for negociado verbalmente ou 
que ficar subtendido ou presumido em razão da 
conduta do funcionário ou empregador passa a 
fazer parte do contrato de trabalho[3].

DA DIVULGAÇÃO DA VAGA ATÉ A CONTRATAÇÃO: TODOS OS CUIDADOS QUE UMA 
EMPRESA DEVE TER NO PROCESSO SELETIVO
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Da mesma forma, se a empresa divulga o processo 
seletivo anunciando algum tipo de benefício, 
horário e dias de trabalho, por exemplo, esses 
pontos passam a fazer parte do contrato, razão 
pela qual é recomendável muita atenção para que 
a divulgação contenha apenas as informações 
sobre o que realmente será contratado.

__

[1] A proibição das situações discriminatórias exemplificadas está 
prevista no art. 3º, inciso IV, art. 5º, caput e incisos I, VIII, X e art. 7º, 
inciso XXX da Constituição Federal.

[2] A vedação da exigência de tempo de experiência superior a seis 
meses está prevista no art. 442-A da CLT.

[3] A previsão do contrato de trabalho tácito ou expresso, verbal ou 
por escrito, está no art. 443 da CLT.

Critérios de avaliação 

Além dos cuidados com a divulgação do anúncio 
do processo seletivo, é importante ter atenção 
a alguns critérios de avaliação e eliminação de 
candidatos que costumam causar polêmica. 
Iremos falar um pouco sobre isso agora.

Solicitar a certidão de antecedentes criminais 
somente é permitido quando a função inerente 
à vaga oferecida assim exigir, em razão da 
natureza do ofício ou da necessidade de um 
grau de confiança mais elevado, por exemplo, 
empregados domésticos, cuidadores de menores, 
idosos ou deficientes, motoristas rodoviários 
de carga, empregados que laboram no setor 
da agroindústria, no manejo de ferramentas 

perfurocortantes, bancários, trabalhadores que 
lidam com substâncias tóxicas, entorpecentes 
e armas ou trabalhadores que guardam 
informações sigilosas[1].

A consulta aos cadastros de inadimplentes 
como SPC e Serasa no processo seletivo não é 
proibida por lei e ainda não passou por algum 
julgamento de repercussão que possa orientar os 
empregadores. Parte dos especialistas defende 
que se o empregador assume todos os riscos 
do seu negócio pode e deve se valer dos meios 
disponíveis para recrutar pessoas idôneas. Por 
outro lado, como os cadastros de inadimplentes 
tem por objetivo a proteção ao crédito no 
mercado, consultá-lo em processos seletivos 
acaba sendo um desvio de finalidade que pode ser 
interpretado como ato discriminatório.
Da mesma forma acontece com a consulta de 
processos judiciais em que o candidato seja 
parte. Algumas empresas adotam essa medida 
para saber, por exemplo, se o candidato já moveu 
processo contra o empregador anterior ou contra 
o INSS alegando algum tipo de incapacidade 
laborativa que lhe dê direito a benefícios 
previdenciários. Por mais que a consulta dos 
processos não sigilosos seja permitida ao público 
geral, é preciso um certo cuidado. Isso porque, 
quem irá dizer se o autor de um processo tem 
ou não razão será o poder Judiciário. Além disso, 
um dos fundamentos da nossa democracia é o 
livre acesso à Justiça, ou seja, todos tem o direito 
de acioná-la[2]. A eliminação de candidatos pelo 
fato de terem exercido o direito constitucional de 

ir ao Judiciário provavelmente será interpretada 
como ato discriminatório e poderá responsabilizar 
a empresa ao pagamento de danos morais 
coletivos.

Alguns especialistas afirmam que a empresa 
pode exigir, ainda na fase de seleção, exames 
médicos que guardem relação com as funções 
que o candidato irá exercer. Mas observando 
rigorosamente a lei, o momento correto para 
apresentação de todos os exames médicos 
necessários é após a seleção do candidato. É 
como se o chamado exame médico admissional 
fosse uma etapa após o processo seletivo, mas 
ainda com poder eliminatório [3]. Por esse motivo, 
trataremos melhor desse assunto ao falar dos 
cuidados na contratação nos próximos capítulos, 
mas de antemão cabe alertar que existe proibição 
legal expressa, por exemplo, para a exigência de 
exames gestacionais ou de esterilização[4].

__

[1] Esse tema foi julgado no Tribunal Superior do Trabalho no AIRR 
– 243000-58.2013.5.13.0023 com acórdão publicado no DEJT em 
22/9/2017;

[2] O direito de acessar o Judiciário está previsto no artigo 5º, XXXV 
da Constituição Federal;

[3] A obrigação de realizar exames médicos na admissão, periódicos e 
na demissão está prevista no art. 168, caput, da CLT;

[4] A proibição de exigência de exames de gravidez ou esterilidade 
está prevista no art. 373-A da CLT.
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Aprovação e expectativa 

Os processos seletivos muitas vezes acontecem 
em etapas. É normal que os candidatos fiquem 
ansiosos aguardando uma resposta. Algumas 
empresas simplesmente ignoram os eliminados, 
o que não parece ser a melhor forma de tratar 
o assunto. A participação no processo seletivo, 
por si só, gera uma expectativa de resposta 
(positiva ou negativa). Por outro lado, informar 
aos candidatos eliminados, detalhadamente, os 
critérios utilizados ou quais foram os aprovados 
não é obrigação legal da empresa.

Recomenda-se que a partir de determinada 
etapa da seleção, como a dinâmica de grupo 
ou entrevista, os candidatos que participaram 
sejam informados sobre o resultado, mas 
sem exposição dos demais participantes. 
Quando a seleção é muito abrangente e com 
grande número de candidatos na fase inicial, é 
recomendável que, sempre que possível, seja 
fixada uma data de retorno aos aprovados e 
eliminados nestas primeiras etapas. 

As empresas que recebem currículos quando 
não há processo seletivo em andamento em 
nada se comprometem com o interessado em 
integrar seus quadros.

O ponto que merece maior atenção é o 
comunicado de aprovação. A partir daí o 
candidato selecionado passa a ter o que 
se chama de expectativa de direito em ser 

contratado. A não contratação do candidato 
após ciência de sua aprovação frustra essa 
expectativa, responsabilizando a empresa por 
danos morais e até mesmo danos materiais, 
caso fique comprovado algum prejuízo dessa 
ordem. 

No entanto, se depois da aprovação verificar-
se que o candidato deu informações falsas ou 
omitiu informações relevantes, há justo motivo 
para a não contratação. Da mesma forma 
ocorre quando a avaliação médica admissional 
conclui pela incompatibilidade do quadro de 
saúde do profissional com as funções que 
iria exercer. Cabe alertar que eliminação de 
pessoa com o vírus HIV ou doença grave é 
presumidamente discriminatória e o Judiciário 
poderá invalidar o ato quando não comprovada 
a real incompatibilidade com as atividades que 
iria exercer[1].
__

[1] O Tribunal Superior do Trabalho se pronunciou sobre o tema na 
Súmula 443, que orienta todo Judiciário Trabalhista para decidir os 
casos de dispensa de pessoas com o vírus HIV ou doença grave.

Cautelas na contratação

Mesmo depois de todos os cuidados observados 
no processo seletivo, existem pontos que 
merecem especial atenção no ato da admissão.

O primeiro deles é a avaliação médica 
admissional, na qual é emitido o Atestado de 

Saúde Ocupacional – ASO. Esse exame deve 
ter o cuidado de identificar todo o histórico 
de doenças e, na medida do possível, as 
predisposições genéticas do aprovado, que 
possam ser maximizadas pelas funções que 
irá desempenhar[1]. Esse cuidado evita que 
o funcionário receba funções que possam 
desencadear ou contribuir para o surgimento 
de problemas de saúde aos quais esteja 
predisposto ou agravar aqueles  já existentes. 
Preservar a saúde dos funcionários é dever da 
empresa[2], sob pena de ser responsabilizada 
pela reparação de danos morais e materiais. Mas 
não podemos nos esquecer de que é proibida a 
discriminação em razão de deficiência física ou 
doença que não seja considerada incompatível 
com as atividades descritas no processo de 
seleção, vedada também a exigência de exames 
gestacionais ou de esterilização[3].

Confirmada a aptidão do empregado ao 
exercício das funções sem riscos para a sua 
saúde, a contratação em si é o próximo passo. 
Como já dissemos, o contrato de trabalho 
não é apenas o que está escrito, seja na CTPS, 
descritivo de funções ou qualquer outro 
documento, pois o que for ajustado verbalmente 
integra as cláusulas desse contrato. Por isso é 
muito importante que nesse momento todas as 
informações sejam tratadas da forma mais clara 
possível.

Não estamos falando apenas da atribuição 
das funções e jornada de trabalho, mas 
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também sobre todas as políticas de benefícios 
da empresa, planos de carreira, metas e 
comissionamentos, bem como valores 
institucionais, diretrizes operacionais, manuais 
de procedimentos, normas de segurança e 
todas as regras que o empregado precisa 
ter conhecimento para se inserir dentro da 
organização.

Sobre os diferentes tipos de contrato de 
trabalho e as cláusulas possíveis iremos 
falar nos próximos artigos. Por ora vamos 
nos ater à importância de que todas as 
regras que serão aplicadas no dia a dia de 
trabalho sejam explicadas de forma clara e 
transparente. Algumas empresas costumam 
fazer isso no chamado período de adaptação, 
já no posto de trabalho. Isso é possível, mas é 
preciso ter cuidado porque nesse momento o 
funcionário está tão preocupado em assimilar as 
funções que irá desempenhar que pode não dar 
a devida atenção a questões que certamente 
virão à tona algum tempo depois.

Geralmente, as empresas de grande porte 
estabelecem um período específico, parecido 
com o de adaptação, mas com uma ênfase 
muito maior em inserir o empregado no 
contexto cultural e de regras e procedimentos, o 
qual é chamado de integração. Pela experiência, 
pode-se dizer que é nesse momento que boa 
parte dos problemas da relação de trabalho 
são evitados, desde o questionamento sobre 

o desconto a título de convênio médico até a 
prevenção de acidentes, por exemplo.

Seja em um momento reservado para a 
integração ou no período de adaptação, o 
mais importante é estabelecer o elo entre 
o profissional e seus pares, superiores e 
subordinados, com um canal de comunicação 
aberto para que a relação de trabalho iniciada 
tenha continuidade com harmonia.
__

[1] O médico pode exigir exames complementares para verificar se 
o empregado está apto ao exercício das funções sem riscos à sua 
saúde, conforme previsto no art. 168, §2º da CLT.

[2] O art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal estabelece que 
são direitos dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

[3] A vedação das práticas discriminatórias na relação de trabalho 
está prevista no art. 1º e 2º da Lei 9.029/1995; ademais, o TST já se 
posicionou no sentido de ser presumidamente discriminatória a 
dispensa de funcionário com o vírus HIV ou outra doença grave.

andre.morais@limajr.com.br
ANDRÉ OLIVEIRA MORAIS
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Visão geral

Nas hipóteses em que se discutem indenizações 
por danos morais e/ou materiais, decorrentes 
de doença do trabalho, é possível antever a 
condenação da empresa, às vezes em valores 
elevados. Mas, quando tais condenações são 
inevitáveis, há possibilidade de adotarmos 
estratégias de argumentação para mitigar o 
impacto financeiro na vida da empresa.

O principal ponto a ser discutido envolve 
detalhes relacionados ao nexo de causalidade. 
Assim, é possível que não sejam aplicáveis as 
presentes ponderações aos casos de acidentes 
do trabalho, em que o dano aparece ou se agrava 
em decorrência de um evento traumático. Além 
disso, não é importante, para os conceitos a 
seguir examinados, a distinção entre doença “do 
trabalho”, “ocupacional” ou “profissional”.

O foco das presentes ponderações envolve a 
divisão em quatro escalas das hipóteses de 
configuração do nexo causal no desenvolvimento 
de doenças do trabalho. Assim, é possível atingir 
a fixação das condenações em valores mais 
moderados a partir dos conceitos de surgimento 
e agravamento, associados às noções de causa 
e concausa ainda na fase de elaboração da 
contestação.

Conceitos de determinantes para a 
doença do trabalho

A classificação parte, então, do nível mais alto, 
que nomeamos como “causa do surgimento”. 
Nesse conceito, as condições de trabalho atuam, 
diretamente, como único fator de aparecimento 
de uma moléstia que não existe. Desse modo, 
se não fosse a influência do trabalho ou do 
ambiente laboral, a doença sequer existiria. 
Essa hipótese justificaria, em nossa análise, a 
fixação das condenações em valor mais elevado, 
Afinal, a doença do trabalho surgiria, direta e 
exclusivamente, em decorrência da ocupação.

Em um segundo plano, elegeríamos a “concausa 
do surgimento” que se relaciona às hipóteses 
em que o trabalho se associa a outros fatores 
no surgimento de uma determinada doença. 
Imagina-se, por exemplo, um problema 
constitucional ou degenerativo ainda não 
manifestado, ao qual as condições de trabalho, ao 
se associarem, desencadeiam o aparecimento de 
um problema que não existia. Essa segunda figura, 
de menor gravidade que a primeira, ensejaria 
indenizações por doença do trabalho em valores 
inferiores, em relação àquela.
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Em um terceiro degrau, viria a “causa do 
agravamento”. Nesse caso partimos de um 
problema de saúde já existente, de qualquer 
origem, o qual vem a ser agravado, direta 
e exclusivamente, pelo trabalho e/ou suas 
condições. Portanto,  o problema já existe 
e é apenas agravado pelo trabalho. Assim, a 
indenização, em nossa opinião, haveria de ser 
necessariamente inferior às anteriores, posto 
que de menor gravidade a situação.

Finalmente, no mais baixo dos patamares 
observamos a “concausa do agravamento”. Ela 
ocorre quando o problema de saúde já existe e é 
agravado por diversos fatores, dentre os quais o 
trabalho. Ou seja: a prestação laboral não age no 
aparecimento do problema, mas apenas como 
um dos aspectos, entre vários, que enseja sua 
piora. E por essa razão, recomendando a fixação 
de indenizações de menor valor por doença do 
trabalho.

Para melhor visualização, em ordem decrescente 
de arbitramento de valores:
1. Causa do surgimento
2. Concausa do surgimento
3. Causa do agravamento
4. Concausa do agravamento 

Parceria jurídica

Importante registrar, aqui, que esse 
escalonamento na fixação dos valores 
pressuporia situações fáticas idênticas. 

Ou seja, empresas de mesmo porte, de um 
lado, e empregados com mesmo salário, do 
outro (isso porque essas variáveis, muitas 
vezes, influenciam na fixação da importância da 
indenização).

E a necessidade de se terem presentes esses 
critérios, como fatores de impugnação a serem 
trazidos em diversas fases do processo (desde 
a contestação, passando pela manifestação ao 
laudo pericial, pelo recurso ordinário e, inclusive, 
pela sustentação oral), reforça ainda mais a 
noção atual de íntima parceria que deve reger a 
relação entre advogados e empresa.

Em outras palavras: trabalhando juntos 
o profissional da advocacia e os setores 
estratégicos das empresas atendidas, é possível 
já trazer essa diferenciação desde antes do início 
do processo. E, a partir disso, buscar demonstrar, 
quando for o caso, que as indenizações a serem 
fixadas devem observar essa gradação.

É importante, também, que essas noções e 
essas diferenças estejam sempre no radar 
dos assistentes técnicos das empresas. Dessa 
forma podem-se estabelecer tais critérios tanto 
nos próprios pareceres médicos, quanto nas 
impugnações redigidas pelos advogados, de 
forma fundamentada e estruturada. Até porque 
é relativamente comum a confusão entre todos 
esses conceitos, tão distintos, em laudos oficiais, 
pareceres de assistentes, sentenças e acórdãos. 
Concausa e agravamento, por exemplo, são 

conceitos fundamentalmente diferentes, mas 
muitas vezes são utilizados como sinônimos ou 
substitutos um do outro...

E o melhor: os critérios previstos no art. 223-
G, caput e § 1º, da CLT, com a redação atribuída 
pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), em 
nada se incompatibilizam com o exposto acima. 
Ao contrário, a combinação dessas ideias pode 
resultar em indenizações, por danos morais e 
materiais, em valores ainda menores.

Conclusão

Enfim, nem sempre é possível evitar, ou excluir, 
as condenações. Quando isso acontece, 
devemos estar preparados para minimizá-
las, reduzindo seu impacto na vida financeira 
das empresas. E a chance de sucesso desse 
objetivo aumenta na mesma proporção do grau 
de integração e parceria entre os advogados 
e o cliente, para que seja sempre possível, 
por exemplo, detectar, com antecedência, 
a necessidade de utilização da linha de 
argumentação antes defendida.

juliano.pereira@limajr.com.br
JULIANO PEREIRA
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Quando se fala em serviços advocatícios uma 
das primeiras características que nos vem à 
mente é o conservadorismo e a formalidade 
excessiva. Por outro lado, não é segredo 
que a era da informação, onde tudo muda 
e se desenvolve rapidamente, exige-nos, na 
mesma velocidade e constantes adaptações. 
Por isso, vamos falar um pouco mais sobre as 
perspectivas e caminhos da advocacia moderna.

Um olhar para o futuro.

Até certo tempo, os escritórios de advocacia 
e seus advogados eram procurados por um 
propósito: advogar. Hoje, o mero conhecimento 
técnico e minucioso da lei não são diferenciais, 
são pressupostos. A mera resolução de litígios 
e a simples reação aos problemas do cliente 
não bastam, não são suficientes. É preciso 
ir além. É preciso agilidade e eficiência; é 
preciso antecipar-se. No mundo de hoje, para 
proporcionar serviço jurídico de qualidade, a 
advocacia precisa redesenhar-se e reinventar-se, 
interna e externamente, o que não é possível 
sem a criatividade e mente estratégica, os 
grandes pilares da advocacia moderna.

Como enxergar e proporcionar isso na prática? 
Primeiro, a forma de se prestar o serviço jurídico 
deve ser revisitada. Exemplo: revendo os 
serviços para a advocacia moderna.

Em regra, cada profissão (e, em uma escala mais 
profunda, cada indivíduo) possui um método 
particular de processar informações. Algumas 
são mais analíticas e organizadas; outras, mais 
experimentais e relacionais; a advocacia, por 
muito tempo, conservadora, burocrática e (é 
claro) legalista. Mas o profissional moderno, em 
especial o advogado, requererá todas essas 
diferentes abordagens em diferentes fases para 
proporcionar a melhor estratégia e a melhor 
solução. Citamos um exemplo.

Imaginemos uma empresa multinacional com 
uma filial no Brasil e sede na Inglaterra. Por ser 
uma indústria de grande porte e estar localizada 
em um país cuja legislação trabalhista é 
bastante rigorosa, a unidade brasileira apresenta 
um quadro de mais de 500 reclamações 
trabalhistas.

No Brasil, a empresa contrata um escritório 
e informa que a prioridade, para todos os 
casos, é o acordo. Ao analisar as demandas, a 
equipe do escritório de advocacia entendeu 
que 80% dessas ações trabalhistas poderiam 
ser revertidas, parcial ou integralmente, se 
discutidas até o tribunal, e fica surpresa com a 
informação de que a prioridade, como solicitado 
pelo cliente, era o fechamento de acordos, e não 
a continuidade do processo.
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Em uma reunião de alinhamento de estratégias, 
o advogado, formalista, comunica que não há 
razões para fechar acordos. Afinal, 80% dos 
casos, se discutidos até o tribunal, poderão ser 
favoráveis à empresa! Eis que o cliente informa 
que, na sua contabilidade, todo o valor discutido 
fica provisionado na sede, na Inglaterra, e não é 
repassado à unidade do Brasil até que o assunto 
esteja resolvido. Por precisar urgentemente 
do aumento do seu fluxo de caixa, a empresa 
precisa encerrar as demandas o quanto antes, 
ainda que perca parte do valor. Realmente, o 
litígio nem sempre é a melhor solução, e, nesse 
caso, o escritório deverá ser hábil (e criativo!) 
para conseguir fechar o maior número de 
acordos possível.

Segundo Ned Hermann, autor da “Teoria da 
Dominância Cerebral”, “Nas empresas do futuro, 
os novos líderes não serão mestres, mas 
maestros. A tarefa de liderar será antecipar 
os sinais das mudanças que estão por vir, 
inspirar a criatividade e obter a melhor ideia de 
todos”. Este último aspecto nos interessa em 
especial, pois é nele que reside a fórmula para se 
antecipar às tendências do futuro, viabilizando 
o pensamento jurídico estratégico e, por 
consequência, criando o advogado que, mais do 
que resolver problemas, evita-os. 

Uma nova era para profissionais e 
escritórios

Os profissionais da advocacia moderna precisam 
conhecer quais são suas habilidades criativas 
e seus métodos de pensar mais efetivos. Cada 
profissional consegue abordar um problema 
de forma diferente dos outros, e por sua vez, 
encontrar soluções diferentes. Ainda, quando 
um indivíduo convive com diferentes formas e 
abordagens de processamento de informações 
e pensa de forma multidisciplinar, aumenta-se a 
possibilidade de se desenvolver estratégias mais 
lucrativas para o cliente e para o negócio do 
próprio profissional.

Além disso, a nova advocacia não pode fechar 
os olhos às necessidades internas, do seu 
corpo de profissionais, que, na atualidade, exige 
o abandono do formalismo excessivo e do 
conservadorismo desnecessário. Naturalmente, 
o mercado jurídico é formal por natureza, mas 
equilíbrio entre seus valores e as exigências do 
mundo moderno é regra para sobreviver no 
mercado e nos anos que estão por vir.

A gestão horizontal do negócio, por exemplo, 
é um mecanismo adotado por empresas e 
escritórios que proporciona desenvolvimento 
criativo na solução de dificuldades gerenciais e 
técnicas. Nela, um maior número de profissionais 
participa da tomada de decisão do escritório ou 

da empresa, o que possibilita uma visão ampla 
e diversa dos problemas e desafios a serem 
enfrentados. O resultado quebra paradigmas, 
fornece soluções rápidas e criativas às 
dificuldades e permite uma visão multidisciplinar 
do negócio do cliente (e do próprio!) e das futuras 
tendências. Uma equipe engajada estará mais 
sujeita a fornecer soluções criativas.

Um notável exemplo da gestão horizontalizada 
reside na criação de comitês e comissões 
multidisciplinares, com temas relacionados à 
área de gestão institucional do negócio. Nelas, 
por meio da pluralidade de ideias, as equipes 
antecipam problemas, promovem soluções, 
anteveem tendências futuras, criam cenários 
alternativos, entendem opções, determinam 
objetivos e traçam a direção a ser tomada para 
alcançar seus objetivos. 

Novas tecnologias também impactam 
diretamente a qualidade do serviço jurídico 
prestado e criam um espaço fértil para a 
criatividade. Sistemas de gestão processual 
avançados, automação, inteligência artificial, 
jurimetria e outras ferramentas, todas 
desenvolvidas para erradicar trabalhos mecânicos 
e repetitivos, que consomem tempo e não 
trazem resultado, permitem que os profissionais 
concentrem seu esforço intelectual na produção 
de um trabalho mais técnico, preciso – criativo e 
estratégico.
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Neste ponto, o pensar estratégico e criativo 
do advogado ganha corpo ao colocar as 
novas tecnologias a serviço de uma advocacia 
mais técnica, não somente no sentido literal 
e romântico da militância advocatícia em si, 
mas sim numa acepção muito mais ampla que 
vai além da órbita do departamento jurídico, 
que pode alçá-lo à condição de um parceiro 
estratégico para o negócio do seu cliente.

Voltemos ao exemplo da empresa que possui 
500 reclamações trabalhistas acima. Em que 
pese a solicitação do cliente para que fossem 
efetuados acordos em todas as demandas, o 
advogado moderno, usando a tecnologia como 
sua fiel aliada, consegue sugerir ao seu cliente 
uma escala de prioridades para a realização de 
tais acordos, de acordo com o entendimento 
predominante de cada vara judicial em que os 
processos tramitam, ou ainda melhor, propor, 
de maneira fundamentada numa análise 
preditiva (jurimetria), que o provisionamento de 
parte dos processos está em desacordo com 

o risco da demanda, se analisado conforme 
posicionamento dominante de cada vara ou 
juiz e, por conseguinte, sugerir que os valores 
provisionados sejam readequados para outros 
patamares.

Como já amplamente assentado nos diversos 
canais de comunicação e entidades que 
estudam e acompanham a evolução tecnológica 
da advocacia, a tecnologia não veio substituir o 
advogado, mas sim dar-lhe condições de olhar 
além do direito e de tornar-se um parceiro 
estratégico de negócios do seu cliente. É o 
casamento perfeito!

A advocacia moderna exigirá profissionais com 
formações mais ecléticas - como gerenciamento 
de pessoas, gerenciamento de equipes, gestão 
de empresas, marketing pessoal e institucional. 
Pilhas de papel são sinônimo de atraso, não 
de trabalho. Os escritórios que desejarem 
sobreviver nesse mercado jurídico avassalador 
(o Brasil possui mais de 1.200 cursos de Direito!) 

terão que se adaptar – e prever – as novas 
tendências, utilizando-se do planejamento 
estratégico, criatividade e tecnologia para traçar 
planos que vão além das necessidades e dos 
problemas do hoje, planos que realizem o futuro 
do cliente.

Caio Barros Ferraz de Oliveira (Sócio do LJD, 
formado em Direito, pós-graduado em Gestão 
Ambiental e pós-graduando em Direito 
Tributário – FGV Law).
Caio Bossi de Araújo (Estagiário e coautor).

caio.oliveira@limajr.com.br
CAIO OLIVEIRA

caio.bossi@limajr.com.br
CAIO BOSSI 
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Na seara jurídico-corporativa, o que se pode 
esperar para 2019? Com certeza, esse é o 
tipo de questionamento que moverá – ou 
frustrará – milhões de empresários brasileiros e 
potenciais investidores, sejam eles nacionais ou 
internacionais. 

Com a eleição, em 28 de outubro de 2018, de Jair 
Bolsonaro à presidência, o país virou uma longa 
página, e as expectativas, sejam elas financeiras, 

econômicas ou jurídicas, estão no alto. A nova 
fase política abre-se à frente de todos, pondo 
fim a um governo desgastado por acusações 
de corrupção e cujas estratégias econômicas 
diferenciavam-se nitidamente daquelas 
propostas pelo futuro governo.

Nesse cenário otimista pós-eleição, porém, o 
empresário preparado não deve construir sua 
estratégia financeira e comercial para 2019 

somente sob as expectativas e esperanças 
de entusiastas políticos. Antes de iniciar os 
negócios, será preciso, nesse ano, manter a 
seriedade e estudar a visão macro do país: 
aspectos econômicos, políticos, sociais e 
principalmente jurídicos.

Sobre este último, afinal, o que se pode esperar 
para 2019 sob uma perspectiva jurídica?
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Sob a ótica tributária, parece-nos inquestionável 
a necessidade de uma reforma. O assunto, é 
verdade, já fora debatido inúmeras vezes em 
outros governos, sua importância para o Brasil é 
indiscutível, e há inclusive pressão internacional 
para que o país elimine de uma vez a tributação 
Macunaíma digna do título de mais complexa e 
onerosa do mundo. 

Se o novo governo se armar para enfrentar a 
batalha da qual muitos outros – por muitos 
anos – esquivaram-se, temos para nós que 
uma de 03 opções há de ser implantada: a) a 
reforma tributária proposta pelo Deputado 
Luiz Carlos Hauly, vigorosa, ampla e, ao mesmo 
tempo, conservadora, em especial no que se 
refere ao valor arrecadado; b) a proposta do 
Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), que contempla 
apenas a tributação sobre o consumo; ou 
c) a reforma proposta pelo IPEA (Instituo de 
Pesquisa Econômica Aplicada), diferenciada pela 
sua divisão modular. Seja qual for o caminho 
escolhido pelo novo presidente e o congresso 
nacional, espera-se que haja mudanças, e 
decepções não serão bem recebidas pelo 
público.

Na esfera tributária, que é responsável pela 
discussão de trilhões de reais no contencioso 
judicial e administrativo brasileiro, ainda valem 
algumas considerações. 

Para 2019, acreditamos ser difícil que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) se manifeste sobre 

matérias em repercussão geral tributária, isto é, 
que serão válidas para todos os contribuintes 
e que eliminarão parte da insegurança jurídica 
do país. Observamos, recentemente, exemplo 
disso, em 31 de outubro, quando o STF prorrogou 
o julgamento em repercussão geral acerca 
da incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na revenda de importados. 
Afinal, se o país aguarda por uma (incerta 
e impactante) reforma tributária, qualquer 
decisão de cunho nacional poderá onerar 
excessivamente os cofres públicos, o que, a 
princípio, não se almeja.

Assim, é possível que assuntos como a 
Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic ( juros de mora e 
correção monetária) recebida pelo contribuinte 
na repetição do indébito se mantenham 
indefinidos, pelo menos até termos novidades 
sobre a implementação da revolução tributária 
brasileira.

Com relação ao âmbito trabalhista, as 
expectativas são positivas para o empresariado. 
Segundo especialistas, houve melhora na 
economia brasileira em 2018, e a Reforma 
Trabalhista buscou, desde sua entrada em 
vigor, alterações na Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT que intencionaram a 
busca do crescimento econômico, redução 
da judicialização das relações de trabalho e 
emprego e a flexibilização das amarras que 

impedem o aumento da empregabilidade. 
Certamente, esses fatores elevam a expectativa 
de geração de empregos em 2019, com 
maior segurança às duas partes diretamente 
envolvidas – empregados e empregadores.

Apesar do cenário positivo e de já existirem 
decisões de mérito na Primeira e Segunda 
Instâncias fundadas na reforma trabalhista, não 
esqueçamos da exatidão dos fatos: mudanças 
significativas não houve. Afinal, no campo 
trabalhista, ainda paira insegurança, fundada na 
ausência de jurisprudência do Tribunal Superior 
do Trabalho – TST sobre o assunto, as quais, sem 
dúvida, começarão a se formar em 2019.

Convém lembrarmos, por fim, que se espera, 
para este ano, a extinção do Ministério do 
Trabalho, o que, com bastante franqueza, 
deve causar impactos significativos na seara 
trabalhista.

Quanto aos aspectos jurídico-ambientais, 
parecem nos aguardar notáveis mudanças, e há 
fortes indícios para que digamos isso. Municiado 
por uma política econômica essencialmente 
liberal, organizada pelo seu Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, o presidente do país é muito 
incisivo quando apresenta suas insatisfações 
com a metodologia atual do Licenciamento 
Ambiental e a pouca exploração econômica 
da Amazônia. Parece, assim, que essas serão 
questões enfrentadas nos próximos anos. 
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Além disso, a futura fusão dos ministérios do 
Meio Ambiente e da Agricultura leva-nos a crer 
que, de fato, mudanças aguçadas se instalarão, 
dentro das quais, possivelmente, as normas 
ambientas serão suavizadas e menos onerosas 
ao investidor, com fundamento na facilitação ao 
crescimento e desenvolvimento do agronegócio 
no país.

Com os progressos de 2018 na economia do 
país, o setor cível também aguarda novidades. 
Dadas as circunstâncias, é de se esperar que 
o empresariado se revele mais ambicioso e 
confiante na criação e desenvolvimento de 
novos negócios, o que, por consequência, 
movimentará ainda mais a máquina da 
economia.

Além disso, 2019 será um ano de prestígio para 
a consolidação dos resultados referentes à 
modificação do Código de Processo Civil, que 
entrou em vigor em 2016 e tornou a discussão 
litigiosa mais custosa. Com isso, apesar de 
demandar uma mudança ampla e robusta na 
cultura do brasileiro, a tendência à constante 
busca de soluções extrajudiciais e amigáveis não 
deve ser uma surpresa em 2019, uma vez que a 
vontade de se esquivar das brigas judiciais – e 
economizar em despesas processuais – são 
estratégias de grande interesse das partes.

Por fim, não esqueçamos da contribuição 
estratégica da assessoria em Relações 
Institucionais e Governamentais. Sem dúvida, 
muitas são as mudanças que pretendem 
se instalar no ano, e, nesse caso, o preparo 
para debater assuntos polêmicos e o (firme) 
posicionamento jurídico é especialmente 
relevante às entidades setoriais organizadas 
que possuem representatividade e legitimidade 
frente às futuras proposições legislativas e 
políticas públicas do novo Governo.

De fato, não há cartomante que nos esclareça 
se 2019 será um ano próspero. Apesar disso, 
com bom suporte jurídico, é inevitável não 
ganhar relevante vantagem nesta linha de 
partida. Afinal, se várias serão as mudanças 
para este ano, não tenhamos dúvidas de que 
inúmeras delas serão jurídicas.
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INSTITUCIONAL

https://www.aldeiasinfantis.org.br

Ao longo do mês, a equipe do escritório foi 
impactada por diversas ações relacionadas à 
conscientização sobre a Doação de Sangue.
E, especialmente de 18 a 25/02, a equipe LJD foi 

FOTO: CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE

LJD REALIZA SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOAÇÃO DE SANGUE

mobilizada através de comunicados internos e 
também com a visita da Roberta, assistente social 
do Hemocentro da Unicamp - Campinas, que 
palestrou sobre o assunto.

Através do trabalho dos hemocentros de 
Campinas e São Paulo, essa foi uma excelente 
oportunidade para o LJD de, mais uma vez, 
beneficiar a sociedade.
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FOTO: DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM ALDEIAS INFANTIS SOS

No dia 08/03, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, o LJD abriu as portas 
para adolescentes da “Aldeias Infantis”, 
projeto apoiado pelo escritório desde 2018 
e que trabalha em prol do fortalecimento 
familiar, focando no bem-estar de crianças e 
adolescentes.
O objetivo da visita foi criar e enaltecer a 
consciência sobre a importância da mulher no 

mundo jurídico e no ambiente profissional. E, 
a partir disso, incentivar as jovens a buscarem 
cenários ainda mais promissores às mulheres.
Além de assistir a uma apresentação sobre a 
evolução da mulher no ambiente de trabalho 
e no âmbito profissional, as adolescentes 
conheceram a infraestrutura do escritório 
e fizeram um coffee break com algumas 
das profissionais do LJD para compartilhar 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM ALDEIAS INFANTIS SOS

INSTITUCIONAL

https://www.aldeiasinfantis.org.br

histórias marcantes e inspiradoras sobre 
carreira e vida.
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Seminário RedIndústria 2019

Entre os dias 5 e 6/02, nossa equipe participou do 
Seminário RedIndústria 2019. O principal objetivo 
do evento é consolidar uma Agenda Legislativa 
da Indústria com participação de entidades 
industriais, com lançamento previsto para o dia 26 
de março de 2019, em Brasília.
Nosso escritório também esteve presente nesse 
importante momento da Indústria Nacional com 
a participação do sócio Halim José Abud Neto, 
que também representou a ABFA – Associação 
Brasileira da Indústria de Ferramentas em Geral, 
Usinagem e Artefatos de Ferro e Metais.

Lançamento do Livro Observatório TIT

No dia 11/02, em São Paulo, aconteceu o lançamento do livro Repertório Analítico de 
Jurisprudência do TIT-SP, o qual conta como coautoras nossa sócio-Diretora, Vanessa Domene, e 
nossa advogada especialista em Tributário, Thais Silveira Takahashi.
O projeto é a mais completa e sistemática análise da Jurisprudência do TIT-SP na coordenação 
dos professores Eurico Marcos Diniz de Santi, Eduardo Perez Salusse, Lina Santin e Dolina Sol 
Pedroso de Toledo, e a participação de muitos outros profissionais especialistas em direito 
tributário Estadual.

Legal Design Sprint

Os famosos termos da área de tecnologia, como machine learning, inteligência artificial e 
realidade virtual, também se tornaram aliados do Direito. E foi com o objetivo de promover um 
ambiente de debate e de prototipagem que a Lex Design organizou durante 4 dias o Legal Design 
Sprint no espaço da Weme, em Campinas. Lá, juízes, advogados, procuradores, dirigentes sindicais, 
representantes de grandes empresas e representantes da OAB Campinas construíram ideias e 
debateram novas soluções aplicadas à Justiça do Trabalho.
O LJD teve o grande prazer de participar, como patrocinador e como apoiador, desse momento 
de inovação e de experimentação.
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vanessa.domene@limajr.com.br
SÓCIO-DIRETORA VANESSA DOMENE
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SÓCIA THAIS SILVEIRA TAKAHASHI
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SÓCIA KARINA GONZAGA

RELATÓRIO FINAL

MAIO/19 | nº 45

https://drive.google.com/file/d/160qgSEfJzEjV-feLCfWtCNLGwT-ue9Pu/view


020

EVENTOS - PARTICIPAÇÃO LJD

Revista Potência (Ed. 157)
Referência jurídica, o Lima Junior Domene é 
sinônimo de autoridade no âmbito do Direito 
e enfatiza isso com suas publicações em 
meios especializados.
Dessa vez, o destaque vai para nosso advogado 
Caio Barros Ferraz de Oliveira, que falou sobre 
o que esperar para 2019 sob uma perspectiva 
jurídico-corporativa.

caio.oliveira@limajr.com.br
SÓCIO CAIO BARROS FERRAZ DE OLIVEIRA

Social Science Research Network

Elevando sempre a reputação do escritório, nossos advogados são também reconhecidos por sua 
expertise e qualidade em pesquisa acadêmica e profissional. 
Como exemplo disso enaltecemos e divulgamos aqui o artigo “Guerra fiscal do ICMS: uma oportunidade 
de planejamento tributário?”, que foi escrito por Vanessa Pereira Rodrigues Domene e revisado por 
Elidie Bifano.
O artigo foi escolhido pela FGV para entrar em um site internacional de grande repercussão no meio 
acadêmico, o Social Science Research Network.

vanessa.domene@limajr.com.br
SÓCIO-DIRETORA VANESSA DOMENE

vanessa.domene@limajr.com.br
SÓCIO-DIRETORA VANESSA DOMENE

thais.silveira@limajr.com.br
SÓCIA THAIS SILVEIRA TAKAHASHI

Segunda etapa do Projeto
“Observatório do TIT” Revista JOTA

No dia 21/02 o Lima Junior obteve espaço mais uma vez na imprensa especializada, desta vez 
o artigo saiu na Revista JOTA. O texto foi escrito pela Sócia Vanessa Rodrigues Domene e pela 
advogada Thaís Silveira Takahashi e fala sobre a segunda etapa do Projeto “Observatório do TIT”, na 
qual o estudo é dedicado a dar continuidade à análise do posicionamento da Câmara Superior sobre 
os mais diversos temas. Neste artigo, são analisados acórdãos publicados no período compreendido 
entre 23/01/2019 a 01/02/2019.

CONFIRA O ARTIGO

CONFIRA O ARTIGO

LEIA O ARTIGO
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