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D i re i t o I m o b i l i á r i o

MULTIPROPRIEDADE (OU TIME SHARING)
Dayana Dallabrida
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Cível Consultivo VG&P

Multipropriedade ou time sharing 

é uma manifestação condominial que con-

siste no aproveitamento compartilhado de 

um imóvel por cada um dos múltiplos titu-

lares do seu domínio em unidades de tem-

po que podem ser estabelecidas em meses, 

semanas, dias ou horários, sempre nos limi-

tes e em conformidade com cada partici-

pação ideal.

O modelo foi construído para um 

aproveitamento otimizado do imóvel. No 

Brasil, teve origem nas atividades de turis-

mo ou lazer durante o período de férias 

dos multiproprietários, porém sua aplica-

ção pode perfeitamente transcender este 

objetivo e projetar-se, por exemplo, para 

atividades empresariais e profissionais. 

Hoje o modelo de coworking, no qual um 

titular do imóvel compartilha espaços de 

uma infraestrutura de escritório, está pro-

gressivamente ganhando adesão de profis-

sionais (são atualmente 238 espaços de 

coworking no Brasil - Anderson Costa. 

"Censo Coworking Brasil 2015". Cowor-

king Brasil. Consult. Abril de 2015) e é um 

indicativo da viabilidade de projeção do 

time sharing para outras finalidades além 

do turismo e lazer.

O compartilhamento do direito 

real de propriedade não tem uma definição 

e nem uma regulação específica no orde-

namento jurídico brasileiro, mas é ampa-

rado por semelhança de relações e estreita 

vinculação com o sistema de condomínio 

edilício.

 Gustavo Tepedino entende que há 

perfeita compatibilidade entre os institutos 

do condomínio edifício e a multiproprie-

dade, sobretudo porque a disciplina do 

primeiro é bastante abrangente, “deixando 

significativa margem de atuação para a 

autonomia privada, tanto no que concerne 

à individuação das unidades autônomas 

quanto no que tange à convivência interna, 

regulada substancialmente pela conven-

ção, fixada livremente pelos condomíni-

os” (Multipropriedade imobiliária, Editora 

Saraiva, São Paulo: 1993, p. 109/110).

Partindo-se da aceitação desse 

regime, deverá a Convenção de Condomí-

nio prever expressamente que a configura-

ção do imóvel é de multipropriedade ou 

time sharing, ou seja, que a unidade autô-

noma é de propriedade de várias pessoas e 

sobre a qual o exercício da propriedade e a 

responsabilidade pelo pagamento das des-

pesas condominiais são aferidos em fun-

ção do tempo a que corresponder a cada 

participação ideal (quota-parte ideal).

A quota-parte ideal de cada con-

dômino sobre a unidade autônoma será 

estabelecida a partir de uma fração de tem-

po. Assim e por exemplo, será de 1/52 se o 

seu exercício for medido por uma semana 

durante o ano, será de 1/12 se o seu exercí-

cio for medido por um mês durante o ano e 

assim por diante.  Nesse modelo, o deno-

minador de frações será o espaço de tempo 

que cada um dos multiproprietários será 

possuidor do imóvel, ainda que titular do 

domínio durante todo o tempo.

Como procedimento registral, 

após as etapas de especificação e Conven-

ção do Condomínio, serão abertas as ma-

trículas autônomas nas quais constarão no 

preâmbulo todos os proprietários com as 

indicações de suas respectivas participa-

ções ideais temporais. É fundamental, ain-

da, que para efeitos de publicidade, pro-

mova-se a averbação específica, a título de 

traslado de restrição convencional feita 

pelo seu instituidor, para que fique expres-

so na matrícula a forma de aproveitamento 

da unidade – em compartilhamento por 

turnos.

Discute-se nesse modelo a inci-

dência de algumas disposições legais so-

bre o condomínio ordinário, a exemplo da 

transitoriedade da comunhão (art. 1320 do 

CC), da divisibilidade da coisa (art. 1322, 

caput do CC) e do direito de preferência 

na alienação do bem (art. 504, caput do 

CC). São três preceitos do condomínio 

ordinário que podem interferir na concep-

ção do time sharing. Embora se entenda 

que tais preceitos sejam afastados pela 

finalidade lógica e essência do instituto, 

por precaução, recomenda-se ao organiza-

dor de um empreendimento com essa ca-

racterística inserir cláusula no memorial 

de instituição e na Convenção de Condo-

mínio contendo expressamente, para fins 

de preservação e funcionamento do em-

preendimento: a) a renúncia ao exercício 

de eventual direito de venda judicial para 

fins de extinção da comunhão e; b) a re-

núncia ao direito de preferência quando de 

alienação de fração de unidade imobiliária 

compartilhada.
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A PROVA TECNOLÓGICA NO PROCESSO DO 

TRABALHO - GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS

O advento da revolução tecnológica redefiniu os parâmetros 

e possibilidades de produção de prova judicial no ordenamento bra-

sileiro. Deixou-se, pois, de concentrar todos os esforços probatórios 

apenas em documentos típicos e em depoimentos testemunhais, ante-

riormente cultuados em demasia.

Fato é que os recursos de gravação de áudio e imagem surgi-

ram como grande aliado da busca pela verdade real dos fatos, que 

traduz o intuito precípuo de qualquer prova dentro de um processo 

judicial.

Esta inovação permitiu, portanto, a utilização de gravações 

telefônicas – dentre outros artifícios tecnológicos – como instrumen-

to de prova no processo do trabalho. Pois bem. A discussão maior 

que permeia o tema analisado diz respeito à licitude da prova eletrô-

nica. São três correntes que se propõem a destrinchar o tema:

A primeira consagra a vedação total da prova ilícita. Adota-

da por grande parte dos julgadores submetidos às regras processuais 

civis, essa corrente desconsidera por completo qualquer prova obti-

da por meio ilícito, nos termos da legislação. Inclusive, o artigo 5º, 

LVI, da Constituição erigiu ao grau de Direito Fundamental a inad-

missibilidade de prova obtida ilicitamente.

A segunda corrente, por seu turno, admite a utilização de 

prova obtida por meio ilícito desde que seu conteúdo seja lícito. A 

busca pela verdade real, aqui, é privilegiada em detrimento do ato 

ilícito cometido na obtenção da prova.

Por fim, registre-se a teoria da proporcionalidade, segundo a 

qual deverá o Juiz valorar no caso concreto qual princípio deve pre-

valecer prol da efetividade do processo: o da verdade real dos fatos 

ou o da inadmissibilidade da prova ilícita.

Desde 1991, o Tribunal Superior do Trabalho ratificou a 

utilização desta última teoria sobre admissão probatória no processo 

trabalhista. Vale registrar, inclusive, que o novo Código de Processo 

Civil, em seu artigo 257, parágrafo único, contemplou a teoria da 

proporcionalidade.

Grande divergência doutrinária se perfez no que se refere à 

possibilidade de comprovação de fatos por meio de gravação unila-

teral de áudio sem a ciência da outra parte. Na maior parte dos casos, 

o que se constata são situações em que o empregado registra em áu-

dio conversas com o empregador para posterior propositura de Ação 

Trabalhista.

Muitas das vezes, a conversa registrada tem o condão de de-

monstrar ao Magistrado conduta do empregador que consistia no 

reconhecimento automático das alegações do empregado. 

Como tais gravações passaram a ser ponto de convergência 

na formação da convicção do Juiz em sentido contrário aos interes-

ses das categorias econômicas, passou-se a observar intensa objeção 

por parte dos procuradores das empresas.

Em suma, tais objeções têm como amparo jurídico a alega-

ção de que a gravação feita unilateralmente, sem a ciência prévia da 

outra parte, consistia em conduta inadmissível em direito.

Permanece na doutrina grande dissenso sobre a matéria. Va-

le dizer que forte corrente capitaneada pelo Ilustre Manoel Antonio 

Teixeira Filho considera que as provas eletrônicas, em razão da pos-

sibilidade de manipulação maliciosa de seu conteúdo, devem ser 

consideradas pelo Magistrado como mero indício, e não como prova 

absoluta. 

Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho unificou e paci-

ficou a jurisprudência nacional no sentido de admitir tais gravações 

como meio lícito de prova.  O entendimento da justiça do trabalho, 

firmado pela primeira vez pelo Tribunal Superior do Trabalho por 

ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segu-

rança n. 11134 (publicado no DJ de 27.09.1991), é no sentido de que 

tais gravações são meios lícitos de prova, de modo que se faz desne-

cessária a adoção de qualquer das teorias supramencionadas para 

justificar sua validade no processo do trabalho. É que o entendimen-

to daquela Corte Superior é no sentido de que a garantia de inviola-

bilidade das comunicações telefônicas – consagrada pelo inciso XII 

do artigo 5º do texto constitucional – se dá somente em relação a ter-

ceiros, e não se estende aos interlocutores.

Vale salientar que a possibilidade de monitoramento do am-

biente de trabalho por meio de aparelhamento de gravações de áudio 

e vídeo constitui forte instrumento de fiscalização de que lança mão 

a parte empregadora.

Pedro Campana Neme
Advogado do Departamento de Direito do Trabalho VG&P

D i re i t o d o Tr a b a l h o
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É dizer, na mesma toada dos meios telemáticos de contrata-

ção (artigo 6º da CLT), o acompanhamento das atividades laborais 

por gravações ininterruptas proporciona verdadeira ampliação na 

subordinação do empregado ao empregador.

A ampliação subordinativa emerge como simples conse-

quência do uso da tecnologia no monitoramento, e, no mesmo senti-

do, facilita a expressão do Poder Fiscalizatório do Empregador.

Esse fenômeno não beneficia exclusivamente a parte empre-

gadora, já que, estando monitorado o ambiente de trabalho, poderá o 

empregado valer-se das gravações para esclarecimentos de contro-

vérsias e discussões fáticas.

Cite-se como exemplo a mitigação de ocorrências de casos 

de assédio moral horizontal dentro do estabelecimento. Tal ilícito 

trabalhista caracteriza-se com a reiteração de condutas moralmente 

lesivas oriunda de colegas em relação a outros colegas de mesma 

hierarquia na empresa. O controle desta modalidade de assédio na 

empresa só se mostra possível se o empregador estiver inserido na 

dinâmica produtiva do departamento, o que, muitas vezes, não ocor-

re. Essa ausência física do empregador, por certo, fica suprida pelo 

monitoramento eletrônico.

Cumpre salientar que o manejo da tecnologia como forma 

de monitoramento de situações concretas deve observar, permanen-

temente, o bom senso das partes envolvidas. 

Ressalte-se, por fim, que a manutenção de sadio e correto 

ambiente de trabalho representa obrigação legal que tem como des-

tinatário final o próprio empregado. Nesse sentido, qualquer meio 

apto a garantir ou a majorar o controle do ambiente de trabalho deve 

ser prestigiado, e não refutado.

AVANÇOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 

O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

D i re i t o C í ve l

Marcus Paulo Röder
Trainee Jurídico do Departamento de Direito Cível VG&P

Dentro de menos de um mês, mais 

precisamente no dia 18 de março, o Novo 

Código de Processo Civil (NCPC - Lei 

13.105/2015) entrará em vigor. Dentre as 

alterações legislativas que impactarão muito 

no dia-a-dia dos Tribunais, a criação do Inci-

dente de Desconsideração da Personalidade 

jurídica (IDPJ) merece estudo, pois, passou 

a ser tratado em um capitulo específico 

(capítulo IV do Título II) com artigos que 

aprofundaram o instituto. 

 O NCPC, sem precedente no Códi-

go de 1973, terá uma parte dedicada à técni-

ca processual que muito preocupa os sócios, 

administradores e diretores de empresas no 

Brasil: o redirecionamento, para si, da exe-

cução de dívidas da pessoa jurídica que ge-

renciam.

Não se nega a importância da teoria 

da desconsideração da personalidade jurídi-

ca e sua finalidade de obtenção da tutela 

jurisdicional. Porém, trata-se de um proce-

dimento de exceção e não uma regra geral. 

As disposições previstas nos artigos 

133 a 137 do NCPC, não alteram as hipóte-

ses já previstas em lei para a desconsidera-

ção. Logo, só deve ser usada quando houver 

comprovação de simulação, fraude, confu-

são patrimonial ou abuso da personalidade 

jurídica (art. 50 do Código Civil; artigo 28 

do Código de Defesa do Consumidor; artigo 

135 do Código Tributário Nacional). 

Com os novos dispositivos, preten-

de-se estabelecer o procedimento de manei-

ra pormenorizada com o intuito de aperfei-

çoá-lo. Deste modo, com a vigência do 

NCPC, a desconsideração deverá ocorrer 

por meio de um incidente processual autô-

nomo - ou seja, em paralelo e apartado - e 

ocasionará a suspensão do andamento da 

ação principal (ressalvada a hipótese de re-

querimento na petição inicial conforme o 

§2ª do art. 134).
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O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DO NOVO CPC E SUA 

APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS
Carolina Mizuta
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Tributário VG&P

O art. 134 do NCPC prevê que o 

IDPJ é cabível em todas as fases do proces-

so de conhecimento, no cumprimento de 

sentença (fase executiva) e na execução fun-

dada em título executivo extrajudicial. O 

que talvez represente a maior alteração é a 

impossibilidade de aplicação do instituto ex 

officio (por iniciativa do Juiz). Isto porque, o 

art. 133 do NCPC estabelece que o incidente 

somente será instaurado a pedido da parte 

ou do Ministério Público (quando lhe cou-

ber intervir no processo). 

O §2º do art. 133 também pacifica o 

que já havia sendo admitido pelos tribunais, 

mas sem previsão legal: a possibilidade da 

chamada desconsideração inversa da perso-

nalidade jurídica (possibilidade de dívidas 

contraídas pelos sócios atingirem o patrimô-

nio da sociedade).

A razão pela qual o IDPJ representa 

um avanço é que, além da discussão de mo-

do apartado (incidentalmente), exige-se que 

o requerimento demonstre o preenchimento 

de pressupostos legais específicos (§4º do 

art. 134). Além disso, o art. 135 estabelece o 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestação 

e o artigo 136 determina a necessidade de 

uma devida instrução probatória, assegura-

da de recursos cabíveis. 

Tais exigências legais demonstram 

que o refinamento trazido pelo NCPC busca 

privilegiar e assegurar os princípios do con-

traditório, da ampla defesa e da segurança 

patrimonial dos sócios.

Assim, com a criação do IDPJ bus-

ca-se mitigar a aplicação de forma desarra-

zoada e descabida. Do contrário, o uso desa-

certado do IDPJ pode ocasionar prejuízos 

enormes e ser um desestimulo para o desen-

volvimento econômico. 

Por fim, ainda resta a polêmica da 

aplicação do IDPJ para o âmbito da Justiça 

do Trabalho e da execução fiscal. Recente-

mente, em um seminário que discutia “O 

Poder Judiciário e o novo CPC”, a Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-

dos Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 

(Enfam) aprovou o enunciado nº 53 que afir-

ma que: o redirecionamento da execução 

fiscal para o sócio-gerente prescinde do 

incidente de desconsideração da personali-

dade jurídica previsto no artigo 133 do 

CPC/2015.

Porém, já há doutrinadores da área 

do Direito Tributário manifestando posições 

contrárias ao enunciado. Na visão destes 

juristas, o elevado número de demandas 

(que atualmente representa 30% de todo o 

Poder Judiciário) não é argumento suficien-

te para afastar o IDPJ cuja a finalidade é 

assegurar o contraditório e a ampla defesa. 

Frise-se que o artigo 134 afirma que o IDPJ 

se aplica a execução de execução de titulo 

extrajudicial (como é o caso das Certidões 

de Dívida Ativa – CDAs).

Com relação à Justiça do Trabalho, 

o artigo 769 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) dispõe que a lei processual 

comum é fonte subsidiaria ao direito proces-

sual do trabalho. Deste modo, somente após 

a vigência do NCPC será possível verificar 

se o IDPJ será aplicado ou não. Por enquan-

to, a discussão permanece em divergência 

doutrinária.

Ao menos o artigo 1.062 do NCPC 

assegura de forma expressa que o incidente 

de desconsideração da pessoa jurídica se 

aplica aos processos que tramitam perante 

os Juizados Especiais.

Resta agora aguardar a entrada em 

vigor do NCPC para inferir como será a apli-

cação deste novo incidente pelos Tribunais. 

As expectativas são positivas, tomara que 

não sejam frustradas.

Com a aproximação da entrada em vigor do Novo Código 

de Processo Civil, restará, por óbvio, aos operadores do Direito, a 

tarefa de imediata adequação aos novos procedimentos e normas 

trazidos pelo festejado diploma legal. Não se trata de missão sim-

ples, eis que implica na mudança de verdadeiros hábitos, cultivados 

por décadas. Em se tratando de normas novas que sejam claras, basta 

disciplina do operador. Entretanto, para normas que não sejam muito 

evidentes, ou para as quais haja discussão sobre a forma e alcance de 

aplicação, os primeiros meses de vigência da nova lei serão funda-

mentais. Afinal, espera-se que as dúvidas atuais sejam logo resolvi-

das pelo Judiciário, com o necessário cuidado e atenção, pacifican-

do-se as controvérsias e viabilizando uma mínima segurança jurídi-

ca. Um dos aspectos que tem gerado grande polêmica no meio tribu-

tário é a aplicabilidade, ou não, do recém criado “incidente de des-

consideração da personalidade jurídica” às execuções fiscais. Expli-

ca-se.
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O novo Código de Processo Civil, em seus arts. 133 e se-

guintes, criou o “incidente de desconsideração da personalidade jurí-

dica”. O inovador incidente presta-se para garantir o contraditório 

prévio a sócios de empresas que tenham, contra si, a pretensão de 

serem pessoalmente responsabilizados por dívidas de empresas que 

integrem ou tenham integrado. É sabido que a desconsideração da 

personalidade jurídica, há muito, já vinha sendo aplicada. A novida-

de é que, agora, há um procedimento descrito em lei para que isto 

ocorra, o que não existia anteriormente.  Agora, o pedido de descon-

sideração deve ser apresentado de forma fundamentada e, antes que 

haja decisão judicial sobre a questão (e consequente restrição patri-

monial), será o sócio citado para apresentar defesa, sendo-lhe opor-

tunizada inclusive produção de provas. Só depois é que poderá haver 

a desconsideração. 

De se observar que, antes da nova lei, e em virtude da norma 

anterior ser silente a respeito, eram muito comuns decisões que des-

consideravam a personalidade jurídica, determinando penhora de 

bens pessoais dos sócios, sem que ao menos estes tivessem tido opor-

tunidade de se manifestar em Juízo.

O incidente descrito, por valorizar o contraditório e a ampla 

defesa, sem retirar do credor a possibilidade de outras medidas acau-

telatórias (para casos de fraude contra credores, por exemplo), cons-

titui grande avanço. Não obstante a evidente evolução, há os que 

defendam que o incidente em questão não seria aplicável para as exe-

cuções fiscais. 

Aqueles contrários à aplicação no novo instituo às execu-

ções fiscais argumentam que estas são reguladas por norma especifi-

ca, a Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), motivo pelo qual as 

normas instituídas por lei genérica, art. 133 e seguintes do novo Códi-

go de Processo Civil, não seriam aplicáveis. Invocam, ainda, a apli-

cação restrita do art. 135 do Código Tributário Nacional  para tratar 

do tema. Com o devido respeito, trata-se de entendimento equivoca-

do.

Em primeiro lugar porque a Lei de Execuções Fiscais não 

traz qualquer norma especifica que regule um procedimento formal 

para a desconsideração. Não se trata, portanto, de aplicar uma norma 

geral em detrimento de uma especial. O próprio art. 1º da Lei de Exe-

cuções Fiscais expressamente estabelece que o Código de Processo 

Civil  lhe será aplicável subsidiariamente.

Em segundo lugar porque o art. 135 do Código Tributário 

Nacional trata-se, evidentemente, de norma de direito material. Não 

se nega que as hipóteses de responsabilização pessoal tributária de-

vam ser regidas por este dispositivo. O que se defende é que o proce-

dimento a ser observado para aplicação desta norma objetiva é o esta-

belecido nos arts. 133 e seguintes do novo Código de Processo Civil, 

norma de direito subjetivo.

Em terceiro lugar, de se salientar que garantir o contraditório 

e a ampla defesa aos sócios é medida de interesse de todos. Estabele-

cer um ambiente em que haja segurança jurídica, neste aspecto, é 

deixar de afugentar iniciativas empresariais no país, fator que sem 

dúvida fomenta o necessário desenvolvimento, tão abalado nos últi-

mos tempos. 

Por fim, importante destacar que respeitar esta garantia 

constitucionalmente prevista – de contraditório e ampla defesa – não 

implica, de maneira nenhuma, retirar ou diminuir as chances do Fis-

co de ter seus créditos tributários pagos, o que também é de interesse 

geral. Isto porque o incidente de desconsideração não prejudica de 

maneira nenhuma os inúmeros recursos processuais existentes para 

se evitar dilapidação patrimonial ou fraude à execução. Nos casos 

em cabíveis, estas medidas podem e devem ser buscadas pelas pro-

curadorias fiscais.

A discussão exposta deve ganhar mais relevo nos próximos 

meses e certamente demandará aprofundado estudo dos operadores 

do direito. Neste breve artigo, por evidente, não se pretendeu esgotar 

o tema, mas chamar a atenção para sua relevância. Espera-se, contu-

do, uma pacificação sobre a celeuma, que seja breve, devendo pre-

valecer a tese juridicamente mais estruturada, não se podendo admi-

tir a simples negativa de direitos aos sócios de empresas pelo sim-

ples fato de litigarem contra o Fisco.
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AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE 

LOCAÇÃO COMERCIAL
Wagner Buture Carneiro
Advogado do Departamento de Direito Cível VG&P

A renovação do contrato de locação 

comercial por igual prazo, por meio do ajui-

zamento da ação competente, visa a prote-

ção do fundo de comércio, sendo regula-

mentada pelo Capítulo V da Lei n.º 8.245-

/1991, devendo ser ajuizada no prazo de um 

ano, no máximo, e até seis meses, no míni-

mo, anteriores à data do término do contrato 

em vigor.

Os requisitos para a propositura da 

ação renovatória estão elencados nos arti-

gos 51 e 71 do diploma legal supracitado e 

consistem na: a) existência de contrato es-

crito e por prazo determinado de cinco anos 

ou mais, podendo o prazo ser comprovado 

pela soma dos prazos ininterruptos dos con-

tratos escritos (aditivos), sem lacunas, há 

que existir a continuidade do pacto escrito; e 

b) prova de exploração do mesmo ramo de 

comércio, pelo prazo mínimo e ininterrupto 

de três anos; c) prova do exato cumprimento 

de das obrigações do contrato em curso; d) 

indicação clara e precisa das condições ofe-

recidas para a renovação (valor do aluguel, 

prazo e forma de reajuste); e e) declaração 

do fiador aceitando a renovação e encargos, 

comprovando a sua idoneidade.

Aliás, ainda que não seja requisito 

para instruir a ação, a apresentação de laudo 

provisório pode ser oportuna para o conven-

cimento do julgador de que o valor da pro-

posta é condizente com a realidade do mer-

cado. 

Assim, é fundamental que o locatá-

rio atente para o prazo de propositura da 

ação renovatória (decadencial) e para o pre-

enchimento de todos os requisitos legal-

mente exigidos, guardando toda a docu-

mentação competente, sob pena de sofrer 

grave prejuízo, seja pelo aumento do alu-

guel acima do valor de mercado, seja pela 

possibilidade de despejo e desvalorização 

do fundo de comércio.
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DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 321/STJ ÀS 

ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Wyvianne Rech
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Previdenciário VG&P

 Não se discute a natureza contratual civil das relações jurí-

dicas entre os participantes/assistidos e as suas respectivas entidades 

fechadas de previdência complementar. Não apenas em razão da 

faculdade de ingresso em tais planos de previdência, como também, 

por própria disposição legal contida na Lei Complementar 109/2001 

ao estabelecer que as contribuições do empregador, os benefícios e 

as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e pla-

nos de benefícios das entidades de previdência complementar não 

integram o contrato de trabalho dos participantes e nem sua remune-

ração. 

Tendo, então, por pressuposto essa relação contratual civil a 

questão que ainda se discutia nos Tribunais era a aplicabilidade a 

todas as entidades de previdência privada – aberta ou fechada – da 

Súmula 321/STJ, que dispõe que “o Código de Defesa do Consumi-

dor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 

privada e seus participantes”.

Isso porque, embora ambas as entidades exerçam atividade 

econômica, apenas as abertas atuam em regime de mercado e visam 

auferir lucro das contribuições pagas pelos participantes, além do 

fato de que não existe nestas entidades a participação dos contribuin-
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■  Fernando Vernalha Guimarães, sócio 

fundador VG&P, será palestrante no evento 

Regional Norte – Concessões e Parcerias, 

que será realizado no Auditório Albano Fran-

co da Federação das Indústrias do Estado do 

Pará, em Belém, no dia 04 de março. Nesta 

ocasião, será lançado oficialmente o Guia 

para Concessões e Parcerias Público-Pri-

vadas, produzido pelo VG&P Advogados 

conjuntamente com a CBIC – Câmara Bra-

sileira da Indústria da Construção, do 

SESI/SENAI, com apoio da Rede Intergo-

vernamental de PPP. O evento contará com 

a presença de diversas autoridades do Esta-

do do Pará e será uma realização da CBIC e 

do Sinduscon/PA.

■ Luiz Fernando Casagrande Pereira, 

sócio fundador VG&P, é o convidado da 

Escola Superior da Procuradoria-Geral do 

Estado do Paraná para falar aos Procurado-

res e advogados do Estado obre o  tema 

"Condutas vedadas aos agentes públicos”. O 

evento será no dia 17 de março, na sede da 

PGE em Curitiba.

■  Fernando Vernalha Guimarães profe-

rirá palestra em evento que pretende debater 

as melhores práticas para a modelagens de 

concessões e programas de infraestrutura, 

promovido pela CBIC e pelo Sinduscon/PE, 

a se realizar na data de 31 de março, no Reci-

fe (PE).

■  Fernando Vernalha Guimarães será 

palestrante no "Seminário de Desenvolvi-

mento Municipal - Parcerias Público Priva-

das", onde falará sobre "O Ciclo Municipal 

das PPP's". O evento será realizado em Lon-

drina (PR), na data de 06 de abril de 2016.

■  Luiz Fernando Casagrande Pereira, 

sócio fundador VG&P e Luiz Eduardo Pec-

cinin, coordenador do departamento de 

Direito Eleitoral e do Administrador Público 

VG&P, serão palestrantes no V Congresso 

Brasileiro de Direito Eleitoral que contará 

com a presença de diversos ministros e auto-

ridades de todo o país. O evento acontecerá 

nos dias 6, 7 e 8 de abril no Teatro Positivo 

em Curitiba/PR. 

■  No dia 13 de abril Luiz Fernando Casa-

grande Pereira será professor do Curso de 

Atualização sobre o Novo Código de Pro-

cesso Civil promovido pelo Instituto Para-

naense de Direito Processual, Escola Supe-

rior de Advocacia, Escola da Magistratura 

do Paraná - EMAP, Fundação Escola do 

Ministério Público e Instituto Brasileiro de 

Direito Processual. O curso será realizado 

na sede da OAB/PR em Curitiba.

■  Fernando Vernalha Guimarães será 

palestrante no Curso sobre Contratação de 

Serviço Público, organizado pela Escola de 

Gestão Pública do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, em maio de 2016, no audi-

tório do TCE/PR (Curitiba).
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tes no tocante à gestão dos seus planos ou mesmo da própria socie-

dade. 

Ao contrário, as entidades fechadas de previdência, por im-

posição legal expressa, não possuem fins lucrativos, tendo como 

finalidade única e precípua a gestão do fundo previdenciário de seus 

participantes e assistidos. Estes, por sua vez, possuem ingerência 

sobre a gestão e controle da entidade e dos planos que participam, 

existindo, assim, claro mutualismo e solidariedade entre todos os 

participantes e assistidos, especialmente relacionados aos riscos e 

gestão de ativos e passivos.

Diante disso, considerando o conceito de consumidor e for-

necedor que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece 

em seus artigos 2º e 3º, pode-se afirmar que apenas as entidades 

abertas de previdência complementar submetem-se ao enunciado da 

Súmula 321/STJ. Na medida em que são constituídas sob a forma de 

sociedades anônimas, com necessária finalidade lucrativa, formadas 

por instituições financeiras e seguradoras, onde não há objetivo 

exclusivamente protetivo-previdenciário.

Este é o entendimento que foi firmado no Superior Tribunal 

de Justiça, com o julgamento unânime do Recurso Especial nº 

1.536.786/MG pela Segunda Seção em 26/08/2015 (DJe de 

20/10/2015): de que a legislação consumerista, mesmo em situações 

não regulamentadas por lei especial, não se aplica às relações de dire-

ito civil envolvendo participantes/assistidos de planos de benefícios 

e entidades fechadas de previdência complementar. 


