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E d i t o r i a l

VERNALHA GUIMARÃES & 
PEREIRA ADVOGADOS INTEGRA 
A STATE OF UTAH BRAZIL TRADE MISSION, 
QUE TEVE A VISITA DO GOVERNADOR 
GARY HERBERT A SÃO PAULO (SP)

 O Governador do Estado de Utah, Mr. Gary Herbert, 
acompanhou a visita ao Brasil da State of Utah Brazil Trade Mis-
sion, ocorrida entre os dias de 06 a 09 de novembro de 2014. A 
missão envolveu a visita ao país de diversas empresas norte-ame-
ricanas interessadas em estreitar laços comerciais e empresariais 
com grupos nacionais. A missão teve a participação do Consul 
Honorário do Brasil, Mr. Garry Neeleman, e de representantes do 
Vernalha Guimarães & Pereira Advogados Associados, respon-
sáveis pelo assessoramento jurídico de empresas integrantes do 
evento. Fernando Vernalha Guimarães, Luiz Fernando C. Pereira 
e Carlos Eduardo Ferreira foram recebidos, juntamente com os 
demais integrantes da Trade Mission, na residência do Consul 
Geral dos Estados Unidos da América, Mr. Dennis Hankins, no 
último dia 06 de novembro, em São Paulo (SP).

Fernando Vernalha Guimarães e o 
Governador do Estado de Utah Gary 
Herbert

Carlos Eduardo Ferreira, advoga-
do e integrantes da State of Utah Bra-
zil Trade Mission
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REQUISITOS DE HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO PARA 
CONCESSÃO E PPP

D i r e i t o  A dm i n i s t r a t i v o 

 Um tema que vem sendo ulti-
mamente objeto de intensa discussão é o 
dimensionamento dos requisitos de habi-
litação para licitações de concessão. Não é 
viável, como penso, pretender a importação 
automática da disciplina da habilitação aco-
lhida pelo regime de base às licitações (Lei 
8.666/93) para a concessão de serviço públi-
co. As enormes diferenças entre a concessão 
e os demais contratos autorizam um entendi-
mento diferenciado a orientar o tratamento 
da questão.

 As discrepâncias residem espe-
cialmente no dimensionamento de requisi-
tos de habilitação técnica e de habilitação 
econômico-financeira.  Relembre-se 
que as concessões perfazem um modelo de 
contratação que pressupõe a capacidade do 
concessionário em organizar e coordenar um 
negócio, um empreendimento. O objeto da 
concessão não se resume à terceirização de 
parcelas da atividade produtiva, mas com-
preende a incorporação pelo concessioná-
rio de todo o processo produtivo inerente à 
execução do serviço público, desde a estru-
turação do negócio até a entrega do serviço, 
na ponta, ao usuário. Para a estruturação 
do negócio da concessão, será necessária 
uma capacidade de gestão ampliada e apta 
a integrar financiadores, executores e gesto-
res em prol da execução da concessão e do 
funcionamento da empresa concessionária. 
Isso indica que o concessionário haverá de 
possuir capacitação técnica para o desempe-
nho das atividades inerentes ao ramo de ati-
vidade da concessão, mas também haverá de 

possuir expertise na estruturação de projetos 
de financiamento (project finance, corporate 
finance etc), assim como saúde financeira 
compatível com a dimensão do negócio.

  Assim, exigências que podem 
parecer extravagantes para uma licitação 
ordinária podem se afigurar perfeitamente 
legítimas no contexto de uma licitação para 
concessão.

 Figure-se um exemplo de exigên-
cia de experiência pretérita na realização de 
investimentos em projeto de concessão, o 
que tem sido recorrentemente veiculado por 
editais de concessão e PPP (tome-se como 
exemplo a minuta de Edital da Linha 6 do 
Metrô de São Paulo (referente à licitação 
do Estado de São Paulo, Concorrência In-
ternacional nº 004/2013, Processo STM nº 
000770/2012 - PPP da LINHA 6 – Laranja). 
A sistemática de financiamento de contratos 
desta natureza, o que muitas vezes exige a 
necessidade de estruturação de projetos de 
financiamento, autoriza requisitos dessa or-
dem, que se revelariam excessivos à luz do 
entendimento tradicional sobre a habilitação 
para licitação de contratos ordinários.

 Outro exemplo está na compreen-
são tradicionalmente acolhida para a alterna-
tividade de requisitos de habilitação econô-
mico-financeira. A orientação prevalente das 
instâncias de controle – retratada aqui espe-
cialmente pela jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União – tem rejeitado, para lici-
tações ordinárias, a possibilidade de cumu-
lação de exigências de garantia de proposta, 
de patrimônio líquido mínimo e de capital 

social mínimo para os fins de aferição da ha-
bilitação econômico-financeira. Se é verda-
de que a cumulação dessas exigências pode 
traduzir condição restritiva em muitos casos 
para interessados disputarem licitações para 
contratos simplificados, o mesmo não se 
pode dizer, pelo menos abstratamente, em 
relação às concessões (e PPPs), cuja com-
plexidade e dimensão – como já advertido 
– transcende em larga medida o padrão dos 
contratos comuns. É perfeitamente legítimo, 
portanto, que as licitações para concessões 
sejam regidas por interpretação diversa da-
quela que vem sendo sustentada para a con-
tratação ordinária, particularmente no que se 
refere a requisitos de habilitação.

 Tanto é assim que o próprio TCU 
já admitiu exigência dessa ordem para lici-
tações de concessão rodoviária, o que pode 
significar uma tendência a que as instâncias 
de controle passem a adotar orientação sin-
gularizada para os modelos concessórios 
comparativamente aos demais contratos ad-
ministrativos.

 Vale notar também que, ao esti-
pular os requisitos de habilitação, o poder 
concedente deve ter em mente que tipo de 
mercado deseja atrair para a licitação. Não 
se trata simplesmente de ampliar ao máximo 
o universo de ofertantes, mas de perseguir o 
maior número de interessados dentro de um 
certo nicho de mercado. Isso importa pensar 
os requisitos de habilitação, assim como os 
demais temas da licitação, à luz dos incen-
tivos que têm os grupos interessados para 
acudir à disputa.

Fernando Vernalha Guimarães
Sócio Fundador do VG&P
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D i r e i t o  T r i b u t á r i o

CONVERSÃO DA MP 651/2014 NA LEI 13.043/14 TRAZ 
NOVIDADES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS.

 No último dia 14 foi convertida na Lei 13.043/14 a Medida 
Provisória nº 651/2014, que introduziu diversas alterações na legis-
lação tributária. Entre as novidades trazidas pela lei, destacam-se as 
seguintes:

 A manutenção da deso-
neração da folha de pagamentos e 
a Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), com algu-
mas alterações nos setores abran-
gidos. O benefício estava original-
mente programado para encerrar em 
31/12/2014, mas com a conversão da 
MP em lei, se torna permanente.

 A reinstituição, de forma 
permanente, do REINTEGRA (Re-
gime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários) para as empre-
sas exportadoras. O programa tem por finalidade a devolução parcial 
ou total do resíduo tributário na cadeia de produção de bens exporta-
dos.

 Abertura do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publi-

cação da Lei para quitação de parcelamento de débitos vencidos 
até 31/12/2013, administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), mediante a utilização de 
créditos de prejuízos fiscais e da 
base de cálculo negativa da CSLL e 
reabertura do REFIS da COPA (Lei 
nº 12.996/14), também no prazo de 
15 (quinze) dias da publicação da 
lei. 

 Além destas, foram introdu-
zidas novas regras tributárias, tratan-
do de assuntos tais como a alteração 
da Lei de execuções fiscais, para 
passar a prever o seguro-garantia 
como um bem equiparado à carta de 
fiança como modalidade de garantia 

do Juízo, e a revogação do dispositivo legal que previa a competên-
cia dos Juízes Estaduais para processar e julgar as execuções fiscais 
da União e suas autarquias nas comarcas onde não funcionavam va-
ras federais. 

Andressa Saizaki 
Advogada do Departamento Tributário do VG&P

D i r e i t o  A dm i n i s t r a t i v o

O AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTES 
PÚBLICOS EM AÇÕES DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA É MEDIDA EXCEPCIONAL
Mariana Guimarães
Coordenadora do Departamento de Direito Administrativo do VG&P

 O afastamento de agentes públi-
cos de suas funções por ato de improbidade 
(Lei nº 8.429/92, art. 20, parágrafo único) é 
excepcional e demanda a acumulação dos 
dois requisitos para concessão de medidas 
acautelatórias, quais sejam fumus boni iuris 
(índicos de improbidade) e do periculum in 
mora (perigo à instrução processual). Outro 
não é o entendimento do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná consolidado no Enun-
ciado nº 27 das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis deste 
Tribunal: “O afastamento cautelar do agente 
público do exercício do cargo, emprego ou 
função, previsto no parágrafo único do art. 

20 da Lei Federal nº 8.429/1992, não se jus-
tifica nos casos em que inexistentes elemen-
tos concretos de convicção acerca do perigo 
de lesão à regular instrução processual”. 

 Assim, revela-se necessária a apre-
sentação de fundamentos concretos a justifi-
car a medida. Tal como já entende o Supe-
rior Tribunal de Justiça, “a mera menção à 
relevância ou posição estratégica do cargo 
não constitui fundamento suficiente para o 
respectivo afastamento cautelar”(AgRg no 
AREsp 472.261).
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CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇOS: CLÁUSULA 
OBRIGATÓRIA EM TODO E QUALQUER CONTRATO 
FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Érica Miranda dos Santos Requi
Advogada do Departamento de Direito Administrativo do VG&P

 O equilíbrio da equação econômi-
co-financeira nas relações formadas com o 
Poder Público é garantia constitucionalmen-
te assegurada no inciso XXI do art. 37 da 
Carta Magna.

 O dispositivo constitucional de-
termina que o processo de licitação pública 
deve assegurar “igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que es-
tabeleçam obrigações de pagamento, man-
tidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econô-
mica indispensáveis à garantia do cumpri-
mento das obrigações.” 

 Em face disso, a Lei nº 8.666/93, 
que estabelece normas gerais para o proces-
se de contratação pública, previu instrumen-
tos para a recomposição do preço, a fim de 
manter o equilíbrio econômico-financeiro 
durante toda a execução do contrato.

 São eles: o reajuste, a revisão e a 
atualização monetária.

 O reajuste, do qual são espécies o 
reajuste por índice e a repactuação de pre-
ços, é o instrumento para recompor os pre-
ços em virtude da ocorrência de álea ordiná-
ria, caracterizada pelo processo inflacionário 
e pela desvalorização da moeda.

 A revisão ou reequilíbrio econô-
mico-financeiro, por sua vez, é o instrumen-
to para recompor os preços contratuais em 
virtude da superveniência de álea econômica 
extraordinária e extracontratual, na forma do 
art. 65, II, “d”, da Lei de Licitações.

 No presente estudo será abordado 
o primeiro instrumento de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro: o reajuste 
de preços.

 Pretende-se demonstrar que a pre-
visão de critério de reajuste nos editais de 
licitação e contratos é cláusula obrigatória, 
de modo que eventual omissão em qualquer 
desses instrumentos não afasta o direito do 
licitante/contratratado à inclusão da cláusula 
e ao reajustamento dos preços. 

 Isso, especialmente porque a Lei 
nº 8.666/93 determina ser cláusula neces-

sária em todo contrato a que estabeleça o 
critério de reajustamento dos preços. Nesse 
sentido são os seus artigos 40, inc. XI, e 55, 
inc. III.

 O inciso XI do art. 40 determina 
que o edital indicará obrigatoriamente o “cri-
tério de reajuste, que deverá retratar a varia-
ção efetiva do custo de produção, admitida 
a adoção de índices específicos ou setoriais, 
desde a data prevista para apresentação da 
proposta, ou do orçamento a que essa pro-
posta se referir, até a data do adimplemento 
de cada parcela”.

 O inciso III do art. 55, por sua vez, 
estabelece como cláusula necessária em todo 
contrato a que discipline “o preço e as con-
dições de pagamento, os critérios, data-base 
e periodicidade do reajustamento de preços, 

os critérios de atualização monetária entre a 
data do adimplemento das obrigações e a do 
efetivo pagamento”.

 Observa-se a determinação da Lei 
no sentido de que todo contrato deve prever 
cláusula estabelecendo os critérios de reajus-
tamento do preço. Não há nenhuma ressalva 
que permita entender legítimo o contrato que 
não preveja cláusula de reajuste.

 Assim, seja contrato decorrente de 
contratação direta, de licitação ou de sistema 
de registro de preços, sempre deverá ser es-
tabelecida a cláusula de reajuste com os cri-
térios, data-base e periodicidade para tanto.

 A Lei nº 10.192/2001, a qual dis-
põe sobre medidas complementares ao Pla-
no Real, regulamenta a periodicidade e a 
data-base para o reajuste.

 De acordo com seu art. 3º, § 1º, a 
periodicidade anual nos contratos em que 
seja parte órgão ou entidade da Administra-
ção Pública direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios será contada a partir da data limite para 
apresentação da proposta ou do orçamento a 
que essa se referir.

 Desse contexto, infere-se que todo 
contrato firmado por órgão ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios deve estabelecer cláusula 
com critérios para o reajustamento de pre-
ços, indicando a periodicidade anual contada 
da data da apresentação da proposta ou do 
orçamento ao qual se referir, de acordo com 
o objeto contratado.

 Inclusive, a jurisprudência é as-
sentada nesse sentido, ao entender que a 
“ausência de previsão expressa, portanto, 
não pode servir de fundamento à escusa da 
entidade pública contratante em assegurar 
ao ente privado o direito ao valor decorrente 
do reajuste de preços. A prevalecer esse en-
tendimento, a rigor, estar-se-ia autorizando 
que o órgão público se beneficiasse da pró-
pria negligência”.

 Foi o que entendeu o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região na Apela-

D i r e i t o  A dm i n i s t r a t i v o
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ção Cível nº 200883000176897, julgada em 
11/11/2010.

 O TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO também tem posicionamento con-
solidado nesse sentido. Inclusive, a Corte de 
Contas já determinou no Acórdão nº 73/2010 
- Plenário que, mesmo nos contratos com 
prazo de duração inferior a 12 (doze) meses, 
a cláusula de reajuste é indispensável.

 A previsão do critério de reajuste 
é, portanto, obrigatória. A sua efetiva inci-
dência é que será eventual, a depender da 
ocorrência do fato gerador, qual seja a anu-
alidade da proposta no curso da vigência do 
ajuste.

 Em função desse panorama é que, 
inexistindo a indicação de critério de reajus-
te de preços no edital de licitação, é direito e 
dever dos interessados impugnar os termos 
do ato convocatório para provocar a Admi-
nistração Pública a incluir cláusula de rea-
juste.

 No entanto, não se pode dizer que 

ao apresentar a proposta na licitação sem im-
pugnar o edital que seja omisso, os licitantes 
renunciam o direito ao reajuste.

 Essa tese não se sustenta.
 Ora, se a Lei nº 8.666/93 cria o 

dever de a Administração prever cláusula 
disciplinando o reajuste, a omissão do ato 
convocatório configura ilegalidade e, ainda 
que fosse possível concluir que os licitantes 
teriam “anuído” com essa condição, atos ile-
gais não produzem efeitos.

 Além disso, a renúncia não se pre-
sume. Deve ser expressa.

 É nesse sentido o disposto no art. 
114 do Código Civil, segundo o qual “Os 
negócios jurídicos benéficos e a renúncia 
interpretam-se estritamente.” 

 Assim, ainda que a cláusula de 
reajuste não tenha constado originariamen-
te do edital e da minuta de contrato, é im-
prescindível o aditamento deste instrumento 
para incluí-la, garantindo o direito à intangi-
bilidade da equação econômico-financeira.

 Nesse sentido é vasta a jurispru-
dência do TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO que reconhece o dever de incluir 
cláusula de reajuste nos contratos que não a 
previram, podendo ser citados como exem-
plo o Acórdão nº 168/2012 – Plenário e o 
Acórdão nº 1685/2008 – Plenário.

 A partir desse cenário, pode-se 
concluir que o critério de reajuste de preços 
(seja por índice, seja por repactuação) é cláu-
sula obrigatória em todo contrato celebrado 
com a Administração Pública.

 Diante disso, se na fase de publi-
cidade do edital verificar-se a ausência desta 
cláusula no ato convocatório ou na minuta 
do contrato, os interessados devem provocar 
a Administração Pública a incluir o critério 
de reajuste, na forma da Lei.

 No entanto, mesmo na fase contra-
tual é possível ao contratado pleitear a inclu-
são da cláusula de reajuste, para garantir o 
equilíbrio da equação econômico-financeira. 

D i r e i t o  C i v e l

TJPR CONSOLIDA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM 
IMÓVEL
Dayana Dallabrida 
Coordenadora do Departamento de Direito Civel do VG&P

 A alienação fiduciária de bem imóvel surgiu no Direito 
brasileiro através da Lei n.º 9.514/1997, tendo por finalidade con-
ceder maior segurança ao credor e celeridade na execução de seu 
crédito, caso este não seja satisfeito pelo devedor no tempo devido, 
tratando-se de negócio mediante o qual o devedor (fiduciante) trans-
mite a propriedade imobiliária ao credor (fiduciário), em garantia da 
dívida assumida pela aquisição do imóvel.

 Em brevíssima síntese, na alienação fiduciária de bem 
imóvel, no caso de inadimplência, a propriedade consolida-se em 
nome do incorporador-credor. Em seguida à consolidação da pro-
priedade, o bem deve ser levado a leilão. Tudo isso se resolve sem 
nenhuma ação judicial. Apenas em cartório. 

 Consolidada a propriedade em favor do credor, o artigo 
30 da Lei 9.514/97 assegura a retomada liminar do imóvel. Alguns 
julgados, no entanto, condicionavam a liminar possessória à prévia 
realização do leilão do imóvel pelo credor. Entretanto, recentemente 
o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA decidiu que a retomada é 
imediata, independente do leilão, entendimento acolhido pelo TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: “[...] Da lei-
tura dos referidos dispositivos legais, conclui-se que a reintegração 
liminar do fiduciário na posse do imóvel está condicionada unica-
mente à prova da consolidação da propriedade em seu nome median-
te a competente averbação na matrícula do imóvel, a qual, por seu 
turno, exige a prévia intimação do fiduciante para purgar a mora, no 
prazo de 15 dias” (TJPR, AI n.º 1.154.073-7, DJ 18/11/2014).

 As decisões são muito importantes, pois antecipam ainda 
mais o momento de retomada, especialmente nos casos de leilões 
frustrados ou suspensos.  

Wagner Buture Carneiro 
Advogado do Departamento de Direito Civel do VG&P
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D i r e i t o  S o c i e t á r i o

FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS
Bruno Fonseca Marcondes 
Coordenador do Departamento de Direito Societário do VG&P

 Os operadores do direito societário, na execução de pla-
nejamentos societários, sucessórios ou até mesmo tributários, com 
frequência se utilizam das técnicas da fusão, cisão e incorporação de 
sociedades. Embora comuns no jargão e na prática dos operadores 
do direito, tais conceitos são na maioria desconhecidos das pessoas 
em geral, especialmente entre empresários, diretores e administrado-
res de empresas.

 A fusão, cisão e incorporação de empresas são institutos 
previstos e regulados pelos artigos 220 e seguintes da Lei 6.404/1976 
(Lei das Sociedades Anônimas), cujas regras também são  aplicadas 
supletivamente às sociedades limitadas, além de um extenso rol de 
legislação tributária também incidente sobre a matéria.

 A fusão de empresas consiste no ato jurídico em que duas 
sociedades se aglutinam para formar uma nova sociedade, de forma 
que todos os ativos e passivos das empresas fundidas são detidas 
pela nova entidade criada com a fusão. As personalidades jurídicas 
de cada uma das empresas fundidas são extintas com a criação de 
uma nova personalidade, representada na sociedade resultante da fu-
são.

 Na incorporação, de outro modo, uma sociedade (incor-
porada) é completamente absorvida por outra (incorporadora), em 
um processo em que a empresa incorporadora é sucessora de todos 
os direitos e obrigações da sociedade incorporada. Nesta hipótese, 
ocorre a extinção da personalidade jurídica da empresa incorporada, 
permanecendo a personalidade da incorporadora e a recepção inte-
gral do patrimônio da sociedade incorporada.

 A Lei das S/A (art. 252) prevê ainda a possibilidade da 
incorporação de ações, no qual todas as ações do capital social de 
uma empresa são incorporadas ao patrimônio de outra, convertendo 
a primeira em uma subsidiária integral da empresa incorporadora. 
A incorporação de ações é diferente da incorporação de sociedade 
explicada no parágrafo acima porque a companhia que detém as suas 
ações incorporadas não se extingue como na hipótese anterior e con-
tinua a operar na condição de companhia subsidiária da incorporado-
ra. 

 Já a cisão adota duas formas: total e parcial. Na primeira, a 
empresa cindida desaparece e o seu patrimônio líquido é direcionado 
a duas ou mais empresas receptoras, que podem ser empresas já exis-
tentes ou empresas especialmente criadas pela operação de cisão. Na 
cisão parcial, somente uma parcela do patrimônio é direcionado a 
uma empresa receptora, sendo que a empresa cindida permanece 
com a sua personalidade jurídica, com o patrimônio remanescente 
pós-cisão.

 Tais institutos são largamente utilizados nas operações de 
reestruturação societária, tanto na hipótese de concentração societá-
ria como na segregação de grupos econômicos ou de ramos de ativi-
dades. 

 Como exemplo da sua aplicação prática, temos o caso de 

um grupo econômico que possui uma divisão de venda de produ-
tos alimentícios e outro de fabricação de bebidas alcoólicas e que, 
por motivos racionalização das cadeias produtivas, deseja segregar 
estes dois ramos de atividade em sociedades independentes. Nesta 
hipótese, tal grupo econômico poderá valer-se do instituto da cisão 
de empresas para criar uma nova estrutura, prevendo quais ativos 
(máquinas, equipamentos, unidades fabris, acervo técnico e etc.) e 
passivos serão transferidos (vertidos) da sociedade cindida para a 
nova empresa receptora, culminando ao final do processo na exis-
tência de duas sociedades independentes, cada uma desempenhando 
a sua atividade sem qualquer vínculo uma com a outra, a não ser o 
fato de ambas estarem sob o controle comum da mesma sociedade 
controladora.

 A elaboração de tais operações requer a assinatura de um 
Protocolo pelas administrações das empresas envolvidas, que deve 
conter as condições do negócio e os seus reflexos em toda a estru-
tura atingida pela operação, como, por exemplo, os critérios para a 
avaliação do patrimônio líquido transferido, a data base da operação, 
a relação de troca das ações no caso de incorporação, o projeto de 
estatuto da nova empresa no caso da fusão ou mesmo da constituição 
da empresa receptora no hipótese de cisão. Tais protocolos devem 
ser aprovados pelas Assembleias Gerais de todas as empresas en-
volvidas na data da conclusão da operação. Também é necessário a 
elaboração de um laudo de avaliação do patrimônio líquido vertido.

 Adicionalmente, o processo de fusão, cisão e incorporação 
de empresas exige ainda a publicação dos atos societários (AGEs 
ou Reuniões de Sócios) que aprovem tais operações, sendo que o 
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D i r e i t o  T r i b u t á r i o

STF DECIDE: NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE COOPERATIVAS
Andressa Saizaki
Advogada do Setor de Direito Tributário do VG&P

 O Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que é 
indevida a contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) 
sobre os serviços das cooperativas de trabalho, atualmente paga pe-
las empresas contratantes destes serviços.  O artigo 22, inciso IV da 
Lei 8.212/91, que instituiu 
esta cobrança, foi declarado 
inconstitucional por contem-
plar uma ampliação da base 
de cálculo de incidência da 
contribuição previdenciária, 
uma vez que os valores pa-
gos pelas empresas e pelas 
próprias cooperativas não 
se confundem com aqueles 
efetivamente repassado aos 
cooperados. 

 Além disso, o Tri-
bunal aplicou o entendimen-
to de que a instituição de 
uma nova fonte de custeio 
da Seguridade Social deve-
ria ter sido feita por meio de uma Lei Complementar e não por Lei 
Ordinária.

 A atual legislação aplicável permite a tributação com base 
em rendimentos pagos somente às pessoas físicas prestadoras de ser-

viços (art. 195, I, CF). No entanto, no caso das cooperativas médicas, 
por exemplo, as mensalidades e a contribuição previdenciária são 
devidas pelas empresas contratantes dos “planos de saúde” indepen-
dentemente da realização de consultas ou procedimentos médicos.

 A decisão do STF 
foi proferida sob a sistemá-
tica da Repercussão Geral. 
Isto significa que, muito em-
bora não seja aplicável indis-
tintamente a todos os contri-
buintes, é o entendimento 
que deve nortear todas as 
decisões a serem proferidas 
pelo Judiciário. Ou seja, as 
empresas que vêm se sub-
metendo ao pagamento des-
te tributo podem questionar 
judicialmente sua legalida-
de/constitucionalidade com 
fundamento nos próprios ar-
gumentos da decisão do Su-

premo e ver reconhecido o seu direito de não se submeter à cobrança 
dos 15% sobre os serviços prestados pelas cooperativas. Isto além 
de questionar os últimos 05 (cinco) anos judicialmente, pleiteando a 
restituição dos valores pagos sob esta rubrica no período. 

prazo de impugnação por quaisquer interessados inicia-se a partir 
da publicação de tais atos. Também os atos de todas as empresas en-
volvidas na operação, independente do número, devem ser levados 
conjuntamente a registro na Junta Comercial competente, já que o 
seu arquivamento gera reflexos em todas as sociedades envolvidas 
indistintamente.

 Até outubro de 2014, a utilização destes institutos, mui-
tas vezes, ficava restrita a poucas empresas porque as operações de 
fusão, cisão e incorporação só poderiam ser registradas pelas Juntas 
Comerciais caso apresentadas todas as Certidões Negativas de Dé-
bito (”CNDs”) da empresa cindida ou incorporada. As CNDs cons-
tituíam documentos obrigatórios para o registro destas operações. 
Ocorre que tal panorama começa a mudar com a entrada em vigor da 
Lei Complementar nº 147/2014 a partir de novembro que dispensará 
a apresentação das CNDs para o registro de atos de reestruturação 

societária (incorporação, cisão e fusão) e até para o caso de extinção 
(baixa) de empresas.

A dispensa das CNDs sem dúvida irá impulsionar a utilização das 
téc nicas da incorporação, cisão e fusão em planejamentos so-
cietários e sucessórios, resgatando o uso destes institutos por empre-
sas de menor porte ou que possuam, por qualquer motivo, alguma 
pendência fiscal ou previdenciária, possibilitando a partir de agora a 
sua utilização em projetos de estruturação de qualquer dimensão, nas 
mais variadas modalidades.

 Cabe aos operadores do direito utilizarem-se destas técni-
cas com mais frequência de modo a propiciar a otimização das estru-
turas societárias de seus clientes, por meio da elaboração de planeja-
mentos tributários ou societários mais eficientes, sempre levando em 
conta o perfil e os interesses dos mesmos.
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  Luiz Fernando Pereira, sócio funda-
dor do VG&P, foi  palestrante no Balanço 
Eleitoral – Eleições 2014, de 03 a 05 de 
dezembro, em Curitiba. Pereira falou sobre 
a Lei da Ficha Limpa - O Impacto da apli-
cação da Lei nas eleições gerais de 2014 e 
seus avanços. O evento teve o objetivo de 
discutir alguns aspectos relevantes deba-
tidos na Justiça Eleitoral paranaense e de 
interesse da comunidade em geral, passan-
do por um retrospecto jurídico constitucio-
nal; aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa, 
Propaganda Eleitoral, Marketing Político, 
Redes Sociais, Direito Digital e, aspectos 
técnicos relacionados à informática.

  Fernando Vernalha Guimarães, só-
cio fundador do VG&P, foi palestrante no 
SINDUSCON no dia 01 de dezembro em 
Curitiba. Fernando falou sobre Parcerias 
Público-Privadas e Concessão de Serviço 
Público. Temas abordados: Compreender 
melhor como funcionam as PPPs e Conces-
sões e quais as oportunidades para o mer-
cado de infraestrutura. Como as empresas 
de médio e pequeno porte podem participar 
de projetos estruturantes. Quais os riscos 
e garantias inerentes a projetos de PPPs e 
Concessões. 

 Fernando Vernalha Guimarães, só-
cio fundador do VG&P, foi palestrante no 
X Congresso Brasileiro de Licitações e 
Compras Governamentais, nos dias 26 a 
28 de novembro, em Salvador (BA). Verna-
lha falou sobre as cautelas que devem cons-
tar dos editais de licitação sobre a alocação 

de riscos em contratos administrativos. O 
evento, recorrentemente reconhecido como 
um dos maiores e mais expressivos even-
tos sobre licitação do país, é promovido 
pelo Instituto Brasileiro de Direito Público 
(IBDP). 

  Fernando Vernalha Guimarães, Ma-
riana Guimarães, Coordenadora do De-
partamento de Direito Administrativo do 
VG&P, e Carolina Mizuta, Coordenadora 
do Departamento de Direito Tributário do 
VG&P, foram palestrantes no evento “Re-
visão de contratos derivada da desoneração 
da folha”, que ocorreu na sede social do 
Sinduscon/PR, no dia 28 de outubro, em 
Curitiba (PR). 

  Bruna Lícia Pereira, advogada do De-
partamento de Direito Administrativo do 
VG&P, Monicielle Souza, advogada do 
núcleo de atendimento do VG&P, e Ana 
Carolina Simão, administradora geral do 
VG&P, participaram como palestrantes no 
evento Noções de Democracia, organiza-
do pela OSCIP Gerar, que discutiu temas 
rela-cionados às competências dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, a de-
mocracia representativa e a importância do 
voto. O evento, ocorrido no dia 02 de outu-
bro, na FUNDACEN - Fundação Instituto 
Tecnológico Industrial – Araucária (PR), 
foi uma promoção do Projeto ProBono do 
VG&P. 

  Silvio Felipe Guidi, coordenador do 
departamento de direito médico do VG&P, 

participou como palestrante do XIV Con-
gresso Brasileiro de Controle de Infecção 
e Epidemiologia Hospitalar. O evento 
ocorreu entre os dias 19 a 22 de novembro 
no Expo Unimed Curitiba é organizado 
pela APARCIH (Associação Paranaense 
de Controle de Infecção Hospitalar) e pela 
ABIH (Associação Brasileira dos Profissio-
-nais em Controle de Infecções e Epide-
miologia Hospitalar) . No dia 24 de novem-
bro desse ano, Silvio ministrou palestra no 
1º Workshop de Gerenciamento de Ris-
cos, evento organizado pela Unimed Blu-
menau. Durante ambos os eventos houve 
o lançamento do Manual de Diagnóstico 
do Risco Jurídico na Atividade Médico-
-Hospitalar, trabalho de autoria de Silvio e 
que integra a série Guias Jurídicos VG&P. 

  CONJUR noticia decisão do VG&P em 
favor da Google do Brasil. 
  O site Consultor Jurídico noticiou a de-
cisão obtida em favor da Google do Brasil 
que significou uma drástica redução de uma 
multa de mais de trinta milhões que havia 
sido aplicada. A multa final ficou em menor 
de um milhão de reais. 
   A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná e a Google do Brasil foi defen-
dida por atuação conjunta do VG&P com 
o escritório Paulista DANTAS, LEE, BRO-
CK & CAMARGO. 
  Apesar da decisão, os escritórios ainda 
recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral 
para pleitear a redução ainda maior. O caso 
representa um precedente importante na ju-
risprudência sobre o tema.

NOTAS E AGENDA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST) ENTENDE 
QUE A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE 
ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA A ADMISSÃO NO 
EMPREGO NÃO CONFIGURA DANO MORAL.

 O Tribunal Superior do Trabalho (TST), em julgamento 
realizado no dia 23 de outubro de 2014 perante a Subseção I da Se-
ção de Dissídios Individuais (SBDI-1), entendeu que não  configura  
danos  morais  a  simples  exigência  de  apresentação  de  certidão  
de  antecedentes criminais como condição para admissão no em-
prego. Somente ocorrerão danos morais se, em determinado caso 
concreto, a não contratação do trabalhador decorra de certidão po-
sitiva de um antecedente criminal que não tenha  relação  alguma  
com  a  função  a  ser  exercida,  caracterizando,  portanto,  um  
ato  de discriminação.  Com  esse  entendimento,  a  SBDI-I julgou 

improcedente  a  reclamação trabalhista.  Assim, somente se confi-
guraria dano moral se a atividade a ser exercida pelo empregado não 
justificasse a exigência da certidão. O trabalhador, no caso apreciado 
pelo Tribunal Superior do Trabalho, era operador de telemarketing e 
tinha amplo  acesso  ao  cadastro  sigiloso  das  pessoas,  mostrando-
-se  razoável  a  apresentação  dos antecedentes  criminais (TST-E-
-RR-119000-34.2013.5.13.0007, SBDI-I,  relator  Ministro  Augusto  
César  Leite  de  Carvalho,  ficando encarregado pela redação do 
acórdão o Ministro Renato  de  Lacerda  Paiva).

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho
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