
São Paulo | Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 | E1

Le gi slaç ão
&Tributos SP

D e st a q u e s

Compra de imóvel
O Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu, em repercussão ge-
ral, que o Imposto sobre Trans-
missão Inter Vivos de Bens Imó-
veis (ITBI) só é devido a partir da
transferência da propriedade do
imóvel com o registro em cartó-
rio. O município de São Paulo
queria cobrar o imposto após o
compromisso de compra e ven-
da do imóvel. No processo, ale-
gou que o compromisso de com-
pra e venda é um negócio inter-
mediário entre a celebração do
compromisso em si e a venda a
terceiro comprador. Argumen-
tou também que, de acordo com
a Constituição Federal (artigo
156, inciso II), o registro em car-
tório é irrelevante para a inci-
dência do imposto. O município
recorreu ao STF contra decisão
do Tribunal de Justiça estadual
(TJ-SP) que considerou ilegal a
cobrança do ITBI. Mas a questão
foi decidida, por unanimidade, a
favor do comprador do imóvel.
Em seu voto, proferido via Plená-
rio Virtual, o presidente do STF e
relator do processo, ministro
Luiz Fux, observou que o enten-
dimento do TJ-SP está em sinto-
nia com a jurisprudência do Su-
premo. Agora, com a fixação da
tese de repercussão geral, impac-
tará outros casos que discutem o
mesmo e continuam a chegar ao
Supremo (ARE nº 1294969).

Desistência de fiador
A 3ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) entendeu que a
regra que obriga o fiador por to-
dos os efeitos da fiança durante
120 dias após comunicar ao loca-
dor sobre a desistência (exonera-
ção) da fiança não é aplicável se o
contrato de locação foi firmado
antes da Lei nº 12.112, de 2009.
Essa legislação introduziu o arti-
go 40, X, na Lei nº 8.245, de 1991,
a Lei do Inquilinato. Com base
nesse entendimento, os minis-
tros confirmaram acórdão do Tri-
bunal de Justiça do Espírito Santo
(TJ-ES), que aplicou o prazo pre-
visto no artigo 835 do Código Ci-
vil, de 60 dias após a notificação
do locador. A controvérsia teve
origem em ação de cobrança de
aluguéis ajuizada contra uma
empresa locatária e dois fiadores.
O TJ-ES considerou válida a se-
gunda notificação de exoneração
enviada pelo fiador, com o prazo
de 60 dias. Ao pedir a reforma do
acórdão ao STJ, a locadora alegou
que o fiador deveria ser respon-
sabilizado por todos os efeitos da
fiança nos 120 dias posteriores à
notificação. Segundo a relatora,
ministra Nancy Andrighi, as alte-
rações promovidas pela Lei nº
12.112 na Lei do Inquilinato só
são válidas para os contratos fir-
mados a partir de sua vigência.
“Na hipótese ora analisada, cons-
tata-se que o contrato de locação
foi firmado em 18/04/2008, isto
é, anteriormente à vigência do ar-
tigo 40, X, da Lei 8.245/1991”
(REsp 1863571).

Internet bloqueada
O Supremo Tribunal Federal
(STF) declarou a inconstitucio-
nalidade da Lei estadual nº
16.734, de 2018, do Ceará, que
proíbe as operadoras de telefo-
nia móvel de bloquearem o aces-
so à internet, após o esgotamen-
to da franquia de dados acorda-
dos contratualmente por seus
usuários. Por decisão majoritá-
ria, a Corte acompanhou o voto
do ministro Dias Toffoli e julgou
procedente a ação ajuizada pela
Associação das Operadoras de
Celulares (Acel). A lei questiona-
da previa, ainda, multa em caso
de descumprimento da proibi-
ção de bloqueio. As operadoras
podiam reduzir a velocidade dos
dados, mas o serviço deveria
continuar sendo prestado, a não
ser no caso de inadimplência.
Prevaleceu o voto do ministro
Dias Toffoli, para quem a lei esta-
dual violou o artigo 22, inciso IV,
da Constituição Federal, que
confere à União a competência
privativa para dispor sobre tele-
comunicações (ADI 6089).

Mary Allegretti: “Temos que encontrar caminhos que ajudem a resolver o desafio climático que en f re n t a m o s ”
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Civil Processo ajuizado no Paraná tem como base estudo do climatologista Carlos Nobre

Ação quer fazer União cumprir metas
contra desmatamento da Amazônia
Daniela Chiaretti
De São Paulo

O Instituto de Estudos Amazô-
nicos, entidade famosa por ter aju-
dado a criar as primeiras reservas
extrativistas da Amazônia na déca-
da de 80, entrou com uma ação ci-
vil pública na Justiça Federal do Pa-
raná pedindo que a União cumpra
suas obrigações em conter o des-
matamento da região. A ação, de
maneira inédita, é baseada em um
estudo científico encomendado a
Carlos Nobre, um dos principais
climatologistas brasileiros.

O objetivo central da iniciativa é
exigir que o governo brasileiro
cumpra as metas de conter o des-
matamento da Amazônia descri-
tas na Política Nacional de Mudan-
ças Climáticas, a Lei nº 12.187, de
2009. A ideia é que o governo colo-
que em prática o Plano de Ação pa-
ra Prevenção e Controle do Desma-
tamento na Amazônia Legal (PPC-
DAm). Se a União não cumprir a
meta a que se comprometeu por
lei, terá que reflorestar.

Pelo PPCDAm, de 2004, o des-
matamento da Amazônia foi redu-
zido em 83% entre 2004 e 2012.
Havia batido em 27,7 mil km2 em
2004 e caiu para 4,6 mil km2. Con-
tudo, a política de sucesso em ges-
tões anteriores do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) foi pratica-
mente ignorada no governo Bolso-
naro. O último dado do desmata-
mento, medido entre agosto de
2019 a julho de 2020 estima que
vieram abaixo 11.088 km2 de flo-
resta amazônica no período.

O índice é praticamente o tri-
plo da meta internacional que o
Brasil apresentou em 2009, du-
rante a conferência do clima da
ONU em Copenhague e que

consta da Política Nacional de
Mudanças Climáticas. A taxa de
desmatamento da Amazônia de-
veria ser de 3.900 km2 em agosto.
A ação pede que a meta seja cum-
prida. Como “amigo da Corte” foi
indicado o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) para
atestar os números do desmata-
mento, auxiliando a Justiça. Se
não conter o desmatamento no
limite do compromisso, a União
terá que recuperar o equivalente
ao que foi ultrapassado da meta.

“A União tem que ser obrigada
a restaurar o que não conseguir

cumprir no compromisso assu-
m i d o”, diz Mary Allegretti, que
dirige o IEA e propôs a ação. “Este
é o único caminho que existe, co-
mo Carlos Nobre deixa claro em
sua fundamentação. Não pode-
mos ficar só batendo. Temos que
encontrar caminhos que ajudem
a resolver o desafio climático que
enfrentamos”, acrescenta.

A antropóloga foi secretária de
coordenação da Amazônia no
MMA no segundo governo Fer-
nando Henrique e no começo do
governo Lula. O IEA foi criado em
1986 para apoiar o movimento

liderado por Chico Mendes para
conter o desmatamento no Acre.
O conceito das reservas extrati-
vistas foi elaborado por ela.

A ação civil pública foi pensa-
da durante dois anos. “Ela traduz
a ciência e a lei brasileira em uma
demanda judicial”, afirma o ad-
vogado Delton Winter de Carva-
lho, especialista em direito am-
biental. “É um pedido forte e
uma ação histórica.”

A Política Nacional de Mudança
Climática foi regulamentada por
um decreto que setoriza as emis-
sões discriminando o que cabe ao

desmatamento, à agricultura ou a
outros segmentos, diz Carvalho. “É
um plano nacional de como ma-
pear os esforços e obter a redução
por segmento”, afirma o advogado
que assina a ação. Ele lembra que a
Constituição garante a todos o di-
reito ao meio ambiente saudável e
que a ação tem por objetivo prote-
ger este direito. O Brasil é o sexto
maior emissor de gases-estufa.

Nobre deixa clara em sua argu-
mentação a interação entre clima e
floresta. A Amazônia atua como
mecanismo de mitigação climáti-
ca, sequestra carbono da atmosfe-
ra e ajuda a manter o limite do au-
mento da temperatura global
abaixo dos 2°C, como previsto no
Acordo de Paris. Esta ação da flo-
resta ocorre localmente e também
a nível global, diz o cientista. A
Amazônia produz umidade e aju-
da a resfriar a superfície.

O Instituto de Estudos Amazô-
nicos tem sede em Curitiba. A ação
ingressou na Justiça Federal do Pa-
raná. Existem pelo menos 10 casos
de litigância climática tramitando
nos tribunais superiores e em Cor-
tes regionais nos Estados do Ama-
zonas, Distrito Federal e Paraná.

“Estamos buscando apoiado-
res. Entidades e pessoas que di-
vulguem a ação para que a socie-
dade tenha conhecimento, se en-
volva e apoie. Para que ela avan-
c e”, afirma Mary Allegretti.

Há cada vez mais casos de liti-
gância climática no mundo. Em
2017 foram registrados 884 ca-
sos em 24 países. Em 2020 eram
1.550 casos ajuizados em 38 paí-
ses, segundo elencou o Global
Climate Change Litigation Re-
port 2020, publicado pelo Pro-
grama das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente, o Pnuma.

Sapato de solado
vermelho leva loja
a recorrer à Justiça

Eduardo Fleury: “Os sapatos são muito diferentes, exceto pela cor da sola”

Adriana Aguiar
De São Paulo

A loja de sapatos e acessórios
Bella Gio Rezende, de Bauru, no in-
terior de São Paulo, chamou a
atenção da grife francesa Christian
Louboutin. A brasileira teve que
recorrer à Justiça para restabelecer
suas contas no Instagram e no Fa-
cebook depois de a grife registrar
uma reclamação contra a venda
pela concorrente de calçados com
solado vermelho — uma das prin-
cipais características da marca.

As páginas da empresa brasileira
foram removidas às vésperas do Na-
tal. Esse, porém, não foi o pedido
apresentado pela grife francesa, que
buscava apenas a retirada das fotos
com os sapatos, por violação das re-
gras de propriedade industrial.

Em recente decisão, a juíza Rossa-
na Teresa Curioni Mergulhão, da 1ª
Vara Cível de Bauru, determinou ao
Facebook, dono do Instagram, o res-
tabelecimento das contas. A tutela
antecipada (espécie de liminar) che-
gou a ser cumprida, com uma ressal-
va de que existiam fotos sem autori-
zação, o que foi questionado pela
defesa da Bella Gio Rezende. Dias de-
pois, porém, foram novamente reti-
radas do ar. Por ora, a brasileira atua
com outras contas, com uma quan-
tidade menor de seguidores.

Eduardo Fleury, fundador do
FCR Law, que assessora a loja de
Bauru, já informou a situação ao
juízo. De acordo com ele, não há
qualquer semelhança entre os sa-

patos comercializados pela Bella
Gio Rezende e os da grife francesa.
“Os sapatos são muito diferentes,
exceto pela cor da sola. Ainda as-
sim seria muito difícil confundir
com um Louboutin. O consumidor
não está sendo enganado ao com-
prar o produto”, diz Fleury.

Ele acrescenta que, ao contrá-
rio da Europa, a cor de um sapato
não pode ser registrada no Brasil,
conforme o inciso VIII do artigo
124 da Lei de Propriedade Indus-
trial (nº 9.279, de 1996). A grife
francesa, inclusive, afirma o ad-
vogado, chegou a pedir o regis-
tro do solado no Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial
(INPI), o que foi negado.

Na decisão, a juíza Rossana Te-
resa Curioni Mergulhão diz que
somente durante a instrução
processual poderá ser apurado o
que é sustentado pela defesa da
loja, de que não houve violação
de direito de marca, uma vez que
a Christian Louboutin não possui
exclusividade na venda de sapa-
tos com sola vermelha no Brasil
— pelo fato de o INPI ter indeferi-
do o pedido de registro.

Ela afirma que, pelas cópias
dos anúncios promovidos, “não
se constata, nesse momento, ne-
nhum tipo de referência à marca
Christian Louboutin, inexistin-
do, por ora, qualquer evidência
de que se trate de venda de pro-
dutos falsificados”.

Em seu entendimento, não se
identifica risco ao consumidor

quanto à possível confusão em re-
lação aos produtos comercializa-
dos pela loja e àqueles vendidos pe-
la marca Christian Louboutin.
“Além dos anúncios não possuírem
nenhum tipo de referência à marca
Louboutin, há uma diferença mui-
to grande entre o valor dos produ-
tos comercializados pela autora e
pela marca denunciante”, diz.

Ela ainda destaca na decisão o
fato de, em meio à pandemia, a
requerente poder enfrentar “um
prejuízo de difícil reparação”.
Um período, acrescenta, “em que
as empresas precisaram se reor-
ganizar, sendo as vendas pela in-
ternet na maioria das vezes a úni-
ca forma de continuar sua ativi-
d a d e” (processo nº 1028206-
90.2020.8.26.0071).

Para Eduardo Fleury, a remoção
das páginas perto do Natal preju-

dicou o negócio da sua cliente, que
não cometeu qualquer ilegalida-
de. “Seria o mesmo que fechar um
estabelecimento comercial sem
dar direito de defesa, em uma épo-
ca de pandemia, quando basica-
mente se vendia o produto pelo
I n s t a g r a m”, afirma o advogado.

Do ponto de vista de negócios ,
Fleury ressalta, porém, que “é in-
teressante ver que uma grande
marca internacional se incomo-
da com o sucesso de uma peque-
na empresa brasileira”.

Procurado pelo Va l o r , o Facebook
informou, por meio de sua assesso-
ria de imprensa, que não iria se ma-
nifestar. A grife de calçados Chris-
tian Louboutin não faz parte do pro-
cesso, mas a reportagem tentou con-
tato com o escritório de advocacia
que a assessora. Porém, a banca pre-
feriu não comentar o caso.

Curtas

LGPD na Justiça
Os órgãos do Poder Judiciário

devem apresentar ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), neste
mês de fevereiro, relatório final
com as medidas preparatórias e
ações iniciais adotadas para ade-
quação à Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). A decisão foi
tomada pelo plenário do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) du-
rante a 80ª Sessão Virtual, encer-
rada na sexta-feira. Os planos de
ação devem contemplar ques-
tões como organização e comu-
nicação, direitos do titular, ges-
tão de consentimento, retenção
de dados e cópia de segurança,
contratos e plano de respostas a
incidentes de segurança com da-
dos pessoais. O processo foi rela-
tado pelo conselheiro Henrique
Ávila, com base na Recomenda-
ção nº 73, publicada em agosto.
A normativa traz orientações so-
bre os procedimentos a serem
adotados pelos tribunais e con-
selhos de Justiça para o cumpri-
mento da LGPD.

Ouvidoria do STJ
A Ouvidoria do Superior Tri-

bunal de Justiça (STJ), ao divul-
gar os dados estatísticos de 2020,
mostrou que a média anual de
soluções de demandas no setor
atingiu a marca de 96,36%. No
total, foram recebidos 5.878 pe-
didos, sendo que 119 deles tive-
ram como base a Lei de Acesso à
Informação. Do total de solicita-
ções relacionadas à Lei nº
12.527, de 2011, oito tiveram re-
cursos. O tempo médio de res-
posta foi de quatro dias. Em rela-
ção aos tipos das manifestações,
foram 483 denúncias, 487 elo-
gios, 3.508 pedidos de informa-
ção, 1.074 reclamações, 197 su-
gestões e duas solicitações de
tratamento de dados pessoais.
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