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Condômino inadimplente 
O morador que esteja
inadimplente não pode ser
privado de utilizar as áreas
comuns do condomínio,
mesmo se houver previsão
em regulamento interno,
conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. O
Código Civil disciplina que é
direito do condômino usar
das partes comuns, conforme
a sua destinação, desde que
não exclua a utilização dos
demais copossuidores.
Importante salientar que o
condomínio possui meios
legais para cobrar o devedor,
inclusive, pela penhora da
própria unidade do devedor
para o pagamento dos
débitos condominiais. 

DIREITO DO CONSUMIDOR
Lei do superendividamento 
A nova Lei nº 14.181/21,
denominada lei do
"superendividamento", institui
meios para evitar abusos na
oferta e concessão de crédito à
população mais vulnerável e
atenuar a atual condição de
superendividamento que se
mostra alastrada pelo nosso país.
A nova lei possibilita que o
consumidor superendividado de
forma judicial ajuíze processo
específico de repactuação de
dívidas com todos seus credores
ativos, onde o consumidor terá a
oportunidade de elaborar e
apresentar plano para
pagamento das dívidas no prazo
máximo de 05 anos, preservando
a garantia de seu mínimo
existencial. 
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Critérios para a sua
concessão. Atualmente, a
pensão alimentícia para ex-
cônjuge tem caráter
excepcional e, em regra, é
concedida temporariamente
até que a ex-cônjuge consiga  
se inserir no mercado de
trabalho e tenha autonomia
financeira. Há também a
possibilidade de pensão
vitalícia, quando pela idade
ou por incapacidade laboral,
a ex-cônjuge não consiga se
inserir no mercado de
trabalho, dependendo do
auxílio de forma
indeterminada. Cumpre
destacar que com a
alteração da cultura da
sociedade, há também a
possibilidade de conceder a
pensão para o marido que se
dedicou ao lar. 

Pensão alimentícia para
ex-cônjuge. 

Conhecido popularmente como
crime de “stalking”. O crime é
caracterizado, de forma
resumida, pelos contatos
forçados e indesejados de modo
repetitivo a prejudicar a
privacidade da pessoa ofendida.
Cumpre destacar que o crime de
"stalking" revogou expressamente
a contravenção penal de
perturbação da tranquilidade.

Crime de perseguição 
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Afastada tributação sobre
permuta de imóveis sem
diferença de valor. A 1 Turma
da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF
entendeu que a transação
não pode ser incluída como
receita bruta imobiliária de
pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido. A
decisão foi proferida por
meio do novo critério de
desempate a favor do
contribuinte, vencendo o
entendimento que na
operação de permuta não
ocorre ganho para nenhuma
das partes, portanto afastada
a tributação.

A Lei Geral de Proteção de Dados
- LGPD versa sobre qualquer
operação de tratamento de
dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, tanto por pessoa
natural, quanto por pessoa
jurídica de direito público ou
privado. As informações
vinculadas a um indivíduo, que
permitem que este seja
identificado ou não, são
classificados como: dado
pessoal, dado pessoal sensível e
dado anonimizado. Objetiva-se
com a Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD a proteção dos
direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade, além
do livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.
O tratamento de dados também
poderá ser realizado para o
cumprimento de obrigação legal
ou regulatória.

Permuta imobiliária 

DIREITO EMPRESARIAL

Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD
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Justa Causa

Alteração da renda per capita
para concessão do benefício. A
Lei nº 14.176/2021 modificou a
renda familiar per capita para
igual ou inferior a ¼ (um quarto)
do salário mínimo, sendo certo
que o limite pode ser ampliado
para até ½ (meio) salário mínimo,
ocasião em que essa ampliação
será constatada na avaliação
com outros elementos
probatórios. 

DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO

Benefício de Prestação
Continuada – BPC

DIREITO DO TRABALHO

Mantida a justa causa da
empregada que se recusou a
vacinar contra a Covid-19.
Pela primeira vez, a justiça do
trabalho confirmou em
segunda instância, a
demissão por justa causa de
uma funcionária que se
recusou a se vacinar contra a
covid-19. O TRT da 2ª Região
entendeu que o interesse
particular do empregado não
pode prevalecer sobre o
coletivo.

Quer ficar informado? 
Siga o escritório SBV Advogados nas
redes sociais e fique sempre por
dentro das novidades do direito.
 
SBV ADVOGADOS

SBV.ADV.BR

SBV.ADV

I n f o rma t i v o


