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Em setembro de 2011, o escritório 
Vernalha Guimarães & Pereira (VG&P) 
trouxe a Curitiba, em parceria com a 
Ativa Corretora, a economista Môni-
ca Araújo, que falou para os clientes e 
amigos do VG&P e da Corretora sobre 
os desafios e oportunidades da econo-
mia brasileira frente ao fraco cresci-
mento mundial. Economista com MBA 
em finanças e larga experiência na área 
de análise de investimentos (passagens 
pelo Grupo BES e Bozano Simonsen), 
Mônica apresentou ao público de em-
presários cenários para investimentos 
no período de crise. O evento aconteceu 
na sede da VG&P, no auditório do Curiti-
ba Trade Center.

Na oportunidade, os sócios do VG&P 
Luiz Fernando C. Pereira e Fernando 
Vernalha Guimarães apresentaram aos 
clientes os novos sócios e advogados 
Luciano Vernalha Guimarães e Cláudio 
Vernalha Oliveira, responsáveis pela cria-
ção e coordenação do setor de Societário 
Consultivo do Escritório. Consultor espe-
cializado na área de Direito Societário e 
Professor no MBA e LLM em instituições 
de ensino de renome, Cláudio completou 
o seminário com uma palestra sobre “A 
reestruturação societária, planejamento 
tributário e sucessório”. Segundo o ad-
vogado, a reestruturação societária pode 

ser amplamente utilizada em benefício 
das empresas, que precisam preparar-se 
para a onda de investimentos que pro-
mete atingir o país nos próximos anos. 
Com a crise internacional, o Brasil passa 
a ser um destino certo para os investido-
res. Aliados a isso, os eventos da Copa de 
2014 e das Olimpíadas de 2016 também 
prometem atrair o capital internacional. 
As empresas locais, familiares ou não, 
terão muitas oportunidades de negócio e 
parcerias. Mas para o êxito e a segurança 
jurídicas destes ajustes – comenta Cláudio 

Vernalha Oliveira – é muito importante 
diagnosticar se a forma societária dessas 
empresas está apropriada, se os padrões 
de governança estão sendo cumpridos, se 
a formatação tributária está ajustada, se 
o patrimônio dos sócios está devidamente 
dissociado do patrimônio social etc. Tudo 
a depender de uma avaliação séria e ade-
quada dos especialistas”.

Os próximos anos, enfim, prometem 
boas oportunidades para os empresários. 
Pequenos ajustes no presente podem evi-
tar grandes problemas no futuro.

VG&P  TRAZ A CURITIBA A ECONOMISTA MÔNICA ARAÚJO: 
O TEMA DA PALESTRA FOI O CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS DURANTE A CRISE
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Em julgamento recente, a 1ª Seção do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) entendeu pela impossibilidade de cobrança de 
Imposto de Renda (IR) sobre os juros de mora incidentes nas 
condenações originárias da Justiça do Trabalho. 

Sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, o recur-
so interposto pela Fazenda Nacional pretendia a incidência do 
imposto sobre os valores recebidos a título de juros moratórios 
em condenação de ação trabalhista. Para a Fazenda, tais valores 
constituiriam acréscimo na esfera patrimonial do contribuin-
te e, portanto, justificariam a incidência do IR.  Entretanto, a 
orientação do STJ foi em sentido diverso, atribuindo caráter 
indenizatório aos juros de mora nestes casos. 

Este entendimento, que já é consolidado no Tribunal Superior 
do Trabalho, vem ao encontro de reiteradas decisões da Corte 
Superior no sentido da não tributação de verbas indenizatórias. 

O julgamento se definiu por apertada vitória da maioria dos 
ministros presentes, 4 votos a 3, e se deu sob a sistemática dos 
recursos repetitivos. Assim, o entendimento ali adotado deverá 
ser seguido pelos tribunais federais.

Quanto à extensão dos efeitos da decisão, o âmbito de sua 
aplicação se restringe, em princípio, às discussões decorrentes 
de ações trabalhistas movidas por pessoas físicas. 

IMPOSTO DE RENDA NÃO INCIDE SOBRE JUROS DE MORA 

NAS AÇÕES TRABALHISTAS  POR ANDRESSA SAIZAKI

Advogada do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados. 

REESTRUTURAÇÃO 
SOCIETÁRIA DE EMPRESAS
POR CLÁUDIO VERNALHA A. DE OLIVEIRA

E LUCIANO VERNALHA

A reestruturação societária tem como objetivo final criar me-
canismos que melhorem e facilitem a gestão das empresas, propi-
ciando melhores resultados econômicos com a redução dos custos 
administrativos e operacionais, bem como das obrigações tributá-
rias e societárias acessórias às quais estão sujeitas as sociedades, 
tendo em vista a legislação fiscal e comercial vigente, viabilizando, 
portanto, o crescimento sustentado e perpetuação dos negócios e 
atividades empresariais. Do ponto de vista operacional, a reestru-
turação societária presta-se a uma verdadeira análise e revisão 
dos relacionamentos entre órgãos internos de empresas ou mes-
mo entre empresas que formam um grupo econômico, visando ao 
aprimoramento das rotinas e obrigações envolvidas nas atividades 
empresariais. Como consequência, ganha-se em resultado, compe-
titividade e maior liquidez do patrimônio. Na prática, a reestrutu-
ração societária pode contemplar vários procedimentos, a depender 
da análise de cada caso concreto e das peculiaridades das atividades 
empresariais exercidas. A transformação de um tipo societário em 
outro, constituição de órgãos empresariais, cisão ou incorporação 
de empresas de um mesmo grupo, alienação e aquisição de parti-
cipação societária e/ou ativos, segregação ou integração das ativi-
dades empresariais, capitalização da empresa, redução de capital 
social, joint venture e reorganização estrutural do relacionamento 
interno da empresa e/ou entre empresas de um grupo econômico 
são exemplos de procedimentos da reestruturação societária.

No Brasil, a reestruturação societária é normalmente oferecida 
como meio para se economizar tributos. Efetivamente, é uma visão 
reducionista do instituto, ainda que, muitas vezes, como efeito cola-
teral da reestruturação societária, ocorra um recolhimento mais ra-
cional dos tributos envolvidos na operação da empresa. Entretanto, 
além das externalidades positivas que ocorrem em decorrência da 
reestruturação societária (como, por exemplo, a racionalização da 
carga tributária), a correta e adequada estruturação societária pres-
ta-se a aperfeiçoar a organização integral das empresas, de modo 
a aprimorar a gestão atual da empresa e possibilitar o adequado 
planejamento estratégico de médio e longo prazo. E esse planeja-
mento somente é atingido a contento quando a empresa, ou o gru-
po empresarial, apresenta uma organização suficiente para tanto. 
E essa organização suficiente (a contribuir para a longevidade das 
empresas) depende, em certa medida, de uma estruturação societá-
ria adequada (e customizada à empresa), que possibilite agilidade, 
transparência e controle da gestão dos negócios.

Advogados e Coordenadores do Departamento de Direito Societário do 
escritório VG&P Advogados.
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Advogado e coordenador do Departamento de Direito Eleitoral do 
escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados.

Em 2009, o Ministério Público Eleitoral propôs milhares de 
ações contra as contribuições da campanha de 2008 que extrapo-
laram os limites legais relacionados ao faturamento (10% pessoas 
físicas; 2% pessoas jurídicas), com sanções que partiam de multa 
(5 a 10 vezes o excedente) e, no caso de pessoas jurídicas, a im-
possibilidade de contratação com o poder público por cinco anos. 

No entanto, entendeu o Tribunal Superior Eleitoral, com 
base no art. 32 da Lei 9.504/97, que as demandas deveriam 
observar um prazo decadencial para sua propositura: 180 dias 
contados da diplomação dos eleitos. Tal entendimento fulmi-
nou todas as ações desta natureza no país. 

Em 2010, segundo o mesmo Ministério Público, outros ex-
cessos ocorreram. Propostas as ações dentro do prazo deca-
dencial, muitos doadores foram surpreendidos, especialmen-
te em razão de um agravante: após a lei da Ficha Limpa (LC 
135/2010), além das penas anteriores, agora os responsáveis 
pela doação (no caso de pessoa jurídica, seus gestores) poderão 
ficar inelegíveis por oito anos. 

Mas, o TSE encontrou novo óbice para as ações. Na repre-
sentação 98140 (Ministra Nancy Andrighi, 06/2011), houve o 

reconhecimento de que a competência para apurar os excessos 
seria do domicílio do doador. Portanto, a competência origi-
nária dos Tribunais Regionais (fixada em 2009) foi declinada 
para as Zonas Eleitorais.

Com efeito, uma vez mais será possível reconhecer a de-
cadência das representações patrocinadas pela Procuradoria 
Regional Eleitoral, que apenas ingressou com as demandas às 
vésperas do prazo final reconhecido anteriormente pelo TSE. 
Isso porque o órgão não detém legitimidade para demandar em 
1º grau (zona eleitoral do doador). 

Haveria, dessa forma, a necessidade de ratificação pelo órgão 
ministerial de primeira instância – ratificação essa que virá além dos 
180 dias previstos na legislação. Conforme já reconheceu o TRE/SP, 
em julgado paradigma no Brasil, havido por ocasião da represen-
tação 1210-59, de 19/08/2011, o cômputo do prazo decadencial 
levaria em conta a data da ratificação e não da propositura pelo 
órgão incompetente. A demanda, pois, seria intempestiva.

É inegável o poder sancionatório e o impacto que as decisões Ad-
ministrativas possuem no cotidiano das relações jurídicas. Segundo 
a Lei Complementar 64/1990 (alterada pela Lei Complementar 
135/2010) são inelegíveis aqueles que tiverem suas contas relativas 
ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo Tribunal 
de Contas e órgãos competentes.

Sabidamente, a reprovação de contas perante o Tribunal de Con-
tas é umas das causas mais correntes de inelegibilidade e a que mais 
gera “fichas sujas”. Contudo, o Tribunal de Contas não está imune a 
cometer equívocos e injustiças.

Nesses casos, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, é 
possível a revisão do ato administrativo pelo Judiciário. A garantia 
Constitucional possui limites e alguns elementos aumentam a chan-
ce de êxito na demanda.

Primeiro, a revisão pura e simples de mérito pelo Judiciário 
é vedada pelo princípio da separação de poderes. Conquanto, se 
constatem algumas extrapolações, o Poder Judiciário não tem com-
petência para atuar como se fosse o próprio Ente Administrativo e o 
comando normativo da decisão judicial deve cingir-se à declaração 
pontual da nulidade constatada.

A constatação de ilegalidade, que é qualquer afronta a dispositi-
vos infraconstitucionais e constitucionais, ou a princípios e tratados 

promulgados, é uma das hipóteses que geram nulidade. A dicção 
é ampla, mas algumas ilegalidades são mais correntes. As que re-
sultam em: i) cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e a 
ampla defesa (como a ausência de intimação do interessado para 
se manifestar sobre ato que possa influenciar no resultado final da 
decisão administrativa; ausência de intimação válida; ausência de 
intimação pessoal do interessado (e não do Ente que representa), 
quando a sanção for pessoal) e ii) ausência de motivação do ato ad-
ministrativo (o Tribunal de Contas não apresenta os motivos pelos 
quais tomou a decisão ou os de não enfrentar algum argumento, 
prova ou fato importante para a solução do julgado).

O desrespeito aos demais princípios do caput do artigo 37 da 
Constituição Federal, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, também pode ser foco de nulidades.

Nesse corolário, é sempre prudente analisar a regularidade do 
processo administrativo que implica em reprovação de contas, e 
quando for suscetível de causar alguma restrição ao Administrado, 
especialmente inelegibilidade (tornando-o “ficha suja”) buscar a re-
visão do ato pelo Judiciário.

DECISÃO DO TSE DEVE ANISTIAR TODAS AS DOAÇÕES EM 

EXCESSO NA CAMPANHA DE 2010  POR GUSTAVO BONINI GUEDES

A REVISÃO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

PELO PODER JUDICIÁRIO  POR JOSÉ AUGUSTO PEDROSO

Advogado do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados.
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O sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, não 
só pela diversidade de tributos e suas especificidades, mas tam-
bém pela implementação do novo padrão contábil – International 
Financial Reporting Standards – e do Sistema Público de Escritu-
ração Contábil e Fiscal. Some-se a isto, ainda, os efeitos da desa-
celaração econômica internacional, materializado, por exemplo, 
na adoção de políticas econômico-fiscais de duvidosa legalidade 
e constitucionalidade, como o recente Decreto nº 7.657, de 15 
de setembro de 2011, que, na prática, majorou a alíquota do IPI 
incidente sobre automóveis fabricados no exterior.

É neste contexto que, ao se falar em planejamento tributário, 
identificam-se pelo menos duas reações diametralmente opos-
tas: de um lado, contribuintes veem com bons olhos a possibi-
lidade de reduzir o impacto dos tributos sobre suas atividades 
econômicas de forma planejada; por outro lado, entes fazendá-
rios relacionam tal atividade com circunstâncias como o abuso 
de direito, a fraude à lei, o negócio jurídico indireto, a simulação 
e a falta de propósito negocial.

A pouquíssima atividade legislativa sobre o tema – reduzida 
ao art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 
que ainda pende de regulamentação – apenas dificulta o esta-
belecimento de traços distintivos claros entre o planejamento 
tributário que pode ser considerado lícito ou ilícito. Em larga 
medida, é a análise da jurisprudência administrativa – tanto 

do antigo Conselho de Contribuintes quanto do atual Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais – que tem servido de parâ-
metro para definir a aceitabilidade perante o Fisco dos planeja-
mentos tributários realizados pelos contribuintes.

Recentes estudos empíricos desta jurisprudência identifica-
ram alguns traços levados em conta pelos julgadores na análise 
de planejamentos tributários contestados pelo Fisco. 

Em um destes estudos1, por exemplo, após detida anáili-
se de casos do antigo Conselho de Contribuintes, a oponibi-
lidade do planejamento tributário ao Fisco foi resumida em 
três peguntas: (i) a operação teve outros motivos que não os 
tributários?; (ii) os fatos foram considerados existentes tais 
como descritos pelo contribuinte?; e (iii) foram observadas as 
regras cogentes não-tributárias? 

Ao que parece, estes seriam questionamentos mínimos a serem 
respondidos afirmativamente pelo contribuinte antes de iniciar 
qualquer planejamento tributário de modo que eventual questio-
namento do Fisco possa vir a ser satisfatoriamente superado.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
POR LEONARDO ORTH

Advogado do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados.

COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO  POR LUCIANO VERNALHA GUIMARÃES

Recente decisão do STJ (REsp 1190037 
– relator Min. Luis Felipe Salomão) estabe-
leceu a necessidade de o credor demons-
trar em juízo o negócio jurídico subjacente 
à emissão de cheque, na ação de cobrança 
de cheque prescrito, depois de expirado o 
prazo para a propositura de ação de enri-
quecimento ilícito, prevista no art. 61 da Lei 
nº 7.357/84.

Com a decisão, o cheque, depois de pas-
sado o prazo para a ação de enriquecimento 
ilícito, perderia o seu atributo de título cam-
biário, requerendo para a sua cobrança a 
demonstração do negócio jurídico originário. 
Na realidade, a rigor, neste caso, não se esta-
ria cobrando propriamente o título de crédito 
(cheque), mas, sim, a dívida decorrente de 
negócio jurídico inadimplido. O cheque, aqui, 
seria prova indiciária da existência da dívida.

Segundo a lei do cheque, interpretada pelo 
STJ, portanto, o credor teria o prazo de 30 ou 
60 dias para apresentá-lo à compensação ban-

cária, conforme a praça. A partir daí, teria seis 
meses para a propositura de ação de execução 
de título extrajudicial. Esgotado este prazo, o 
credor ainda teria dois anos para o ajuizamen-
to da ação de enriquecimento ilícito. Em todas 
estas medidas, o cheque preservaria os atribu-
tos cambiários, sendo prescindível, portanto, a 
demonstração da relação jurídica subjacente à 
emissão da cártula.

Passado este período, restaria ao credor 
a ação de cobrança, agora, não do cheque, 
especificamente, mas da dívida contraída 
em decorrência de negócio jurídico inadim-
plido. E neste caso, segundo o STJ, pela 
aplicação do art. 62 da Lei do Cheque, há 
necessidade de demonstração do negócio 
jurídico que deu origem à emissão do título.

Além da ação de cobrança, o credor pode 
se valer da ação monitória como meio eficaz 
para a cobrança de cheque prescrito. O STJ, 
no recurso especial nº 926312, também de 
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 

reformou decisão do TJSP que, de ofício, 
indeferira petição inicial de uma ação moni-
tória fundada em cheque prescrito. O TJSP 
havia entendido que, transcorrido o prazo 
de dois anos, seria necessária a menção ao 
negócio jurídico subjacente à emissão do 
cheque. O STJ, aplicando a Súmula nº 299 
– “É admissível a ação monitória fundada 
em cheque prescrito.” – reconheceu a des-
necessidade de menção ao negócio jurídico 
subjacente, no caso de ação monitória apa-
relhada com cheque prescrito. 

Neste caso, não embargada, a ação mo-
nitória, nos termos do art. 1.102-C do CPC, 
converte-se em execução de título judicial. No 
entanto, se o devedor opuser embargos à ação 
monitória, poderá suscitar a discussão em re-
lação à causa subjacente à emissão do cheque.

Advogado e Sócio do escritório Vernalha Gui-
marães & Pereira Advogados

1. Luís Eduardo Schoueri (coord.); Rodrigo Freitas (org.). Planejamento 
tributário e o “propósito negocial”: mapeamento de decisões do Conselho 
de Contribuintes de 2002 a 2008. São Paulo: Quartier Latin, 2010.
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O instituto da governança corporativa 
pode ser, de forma sintética, visto como um 
conjunto de medidas adotadas que visam 
a garantir para as empresas, basicamente, 
gestão permeada por regras claras segui-
das por todos, e transparentes. Dado fun-
damental no instituto é a preocupação com 
o relacionamento entre as pessoas envolvi-
das nas atividades das empresas (internas 
os externas), os stakeholders, e, também, 
o relacionamento entre os próprios órgãos 
da empresa. A finalidade é orquestrar as 
condutas de modo a atingir determinado 
fim de forma mais adequada e eficiente.

A aplicação da governança corporativa, 
com efeito, permite que as empresas defi-
nam e persigam, de forma mais clara e ob-
jetiva, o seu planejamento estratégico de 
negócios. O instituto preocupa-se, ainda, 
com a relação entre propriedade e gestão, 
estabelecendo a necessidade de instaura-
ção de órgãos de modo a compatibilizar 
os interesses, sempre a partir da adoção de 

regras claras de conduta impostas a todos 
os envolvidos (enforcement). 

As ferramentas criadas pela gover-
nança, dirigidas, em primeiro lugar, para 
as companhias de capital aberto, têm-se 
mostrado aptas no aperfeiçoamento da 
administração das organizações em ge-
ral. O benefício está intimamente ligado 
aos princípios básicos que norteiam as 
boas práticas na companhia, tais como: 
transparência, equidade, prestação de 
contas e responsabilidade corporativa. A 
aplicação destes princípios parece con-
tribuir, dentro de qualquer organização 
(observadas as peculiaridades de cada 
uma), para o aprimoramento da gestão e 
para a própria longevidade. Enfim, quan-
do bem aplicadas, as regras da gover-
nança corporativa apresentam-se como 
ferramentas úteis na consecução da fina-
lidade das empresas.

Não se descuida, ademais, que a apli-
cação dos conceitos e princípios de go-

vernança corporativa pode valorizar as 
companhias, uma vez que é intuitivo que 
a companhia dotada de boa governança 
corporativa transmita mais segurança a 
quem pretenda investir ali o seu capital. 
Em suma, boas práticas de governança 
corporativa visam aumentar o valor da 
empresa, facilitar seu acesso ao capital e 
contribuir para sua perenidade; refletem, 
ainda, em ganho de competitividade.

No Brasil, algumas iniciativas, tais como 
a aprovação da Lei nº 10.303/01 e a criação 
do Novo Mercado e dos Níveis 1 e 2 de go-
vernança corporativa pela BM&FBovespa, 
demonstram a necessidade de aprimora-
mento da gestão empresarial, especialmen-
te para as organizações que pretendem ex-
pandir seus negócios.

GOVERNANÇA CORPORATIVA
POR RENATA DI LASCIO FERNANDES E VICTOR HUGO DANTAS MARANGONI

Advogados do escritório Vernalha Guimarães 
& Pereira Advogados.

O Direito dispõe de técnicas para satisfação do crédito contra 
a falsa insolvência de pessoas físicas e jurídicas. São instrumen-
tos de revelação e restituição do patrimônio do devedor. É o 
caso das ações pauliana e revocatória falencial e da desconside-
ração da personalidade jurídica.

A ação pauliana, prevista no Código Civil, serve à invalida-
ção de ato praticado em fraude a credores, ou seja, atos que 
repercutem no esvaziamento do patrimônio do devedor contra 
o adimplemento de um crédito. Os artigos 129 e 130 da Lei n.º 
11.101/05 (lei de falências) dispõem sobre a ação revocatória 
falencial, que visa ao reconhecimento da ineficácia de determi-
nado negócio jurídico (fraudulento em relação à composição do 
ativo da massa) em benefício dos credores da falida.

A desconsideração da personalidade jurídica, por sua vez, di-
ferencia-se da ação revocatória falencial e da ação pauliana por-
que que se apresenta como uma técnica de ineficácia relativa da 
própria pessoa jurídica. A ineficácia se dá no âmbito do contrato 
ou estatuto social, afetando a autonomia patrimonial da empresa 
em relação aos sócios. Supera-se a personalidade jurídica para 
tocar o patrimônio da pessoa física beneficiária dos atos fraudu-
lentos. Para o STJ “a teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica (...) incorporou-se ao vigente ordenamento jurídico brasi-
leiro com o intuito de atingir as situações em que se verifica uma 

disfunção do objeto social da empresa pelo seu uso abusivo, sem 
a preocupação com os interesses daqueles que com ela se relacio-
nam, quer em benefício de poucos, quer sem se preocupar com os 
prejuízos a tantos outros” (REsp. nº 881.330/SP).

Admite-se, também, técnica inversa da desconsideração da 
personalidade jurídica. O STJ a descreve como “um afastamen-
to da autonomia patrimonial da sociedade, para, contraria-
mente do que ocorre na desconsideração da personalidade pro-
priamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social” 
(REsp n.º 948.117/MS). Trata-se de responsabilizar a pessoa 
jurídica por obrigações dos seus sócios.

Para as duas versões de desconsideração de personalidade 
jurídica, aplica-se entendimento sobre a dispensa de citação 
específica da pessoa afetada. A desconsideração jurídica pode 
ocorrer por simples decisão interlocutória nos próprios autos 
da execução, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma 
para esse fim. Essa característica faz da técnica ser compreendi-
da como um direito potestativo do credor e, portanto, sem prazo 
para o seu uso. Já as ações pauliana e revocatória falencial têm 
prazos decadenciais definidos na lei.

INEFICÁCIA E INVALIDAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS NO 
INTERESSE DO CREDOR  POR DAYANA SANDRI DALLABRIDA

Advogada do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados.
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Um segurado que mantinha con-
trato de seguro com a Marítima Se-
guros ajuizou ação de cobrança de 
indenização por danos morais e ma-
teriais em decorrência da negativa da 
seguradora em pagar o valor do auto-
móvel roubado.

A recusa da seguradora em pagar 
a indenização se baseou em suposto 
descumprimento contratual derivado 
do preenchimento incorreto do ques-
tionário de risco. Segundo a segurado-
ra, informou-se no questionário que o 
neto da segurada seria condutor even-
tual do veículo, quando, na verdade, 
ele deveria ter sido apontado como 
condutor principal, tendo em vista que 
a segurada, uma senhora de 70 anos 
de idade, não podia ser apontada como 
condutora principal porque não pos-
suía carteira de habilitação.

A ação ajuizada pela segurada foi 
julgada procedente em primeiro grau 
com a condenação da seguradora no 
pagamento dos danos materiais. O Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
manteve a sentença e a seguradora re-
correu ao Superior Tribunal de Justiça 
alegando que não estava obrigada a pa-
gar a indenização por risco não assumi-
do no contrato (o perfil do condutor no 
momento do roubo não era compatível 
com o perfil informado no contrato).

A Quarta Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça, no entanto, manteve 
a decisão que obrigou a Marítima a 
pagar a apólice ao cliente. O relator, 
ministro Luis Felipe Salomão, levou 
em consideração o fato de que “de-

clarações inexatas ou omissões no 
questionário de risco do contrato de 
seguro não implicam, por si, a perda 
do prêmio. Para que ocorra a perda da 
indenização, é necessário que haja má-
-fé do segurado, com agravamento do 
risco por conta das falsas declarações.”

Segundo o relator, o risco não se 
agrava com o fato de a segurada não 
possuir carteira de habilitação porque 
era seu neto que estava na direção do 
veículo na ocasião do sinistro. Mas, 
ainda que fosse a própria segurada, o 
fato de o motorista ter ou não carteira 
de habilitação não aumenta o risco de 
roubo do carro, isto é, não há relação 
lógica entre o sinistro e o porte de car-
teira de habilitação, disse o ministro.

O ministro relator ainda entendeu 
que em se tratando de cláusulas am-

bíguas ou contraditórias deve preva-
lecer a interpretação mais favorável 
ao consumidor. Esse outro argumen-
to decorreu do fato de o Tribunal de 
Justiça ter entendido que uma das 
cláusulas do contrato possibilitava ao 
cliente informar que o veículo poderia 
ser conduzido pelo condutor eventual 
no atendimento das necessidades do 
segurado. Em resumo, o preenchimen-
to incorreto do questionário de risco 
decorreu da ambiguidade da cláusula 
limitativa, o que implicava o reconhe-
cimento da obrigação de indenizar o 
sinistro ocorrido.

RECENTE DECISÃO DO STJ DETERMINA QUE 

SEGURADORA DEVE INDENIZAR CLIENTE QUE PREENCHEU 

INCORRETAMENTE O QUESTIONÁRIO DE RISCO 

POR ADRIANA SZMULIK

Advogada do escritório Vernalha Guimarães 
& Pereira Advogados.
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O meio de defesa próprio do contribuinte quando o débito tri-
butário já está sendo cobrado na via judicial por meio da execução 
fiscal é a oposição de embargos, que é a ação que oportuniza am-
pla discussão do débito, mas que tem como pressuposto a apresen-
tação de garantia equivalente ao valor que está sendo executado. 

A suspensão dos atos executórios do processo, entretanto, não 
mais ocorre de forma automática com a simples propositura dos 
embargos, conforme entendimento atual da jurisprudência. Desta 
forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado garantia, po-
derá o processo executivo ter prosseguimento – como, por exem-
plo, com a alienação do bem móvel ou imóvel que foi ofertado.  

Para que se possa obstar o prosseguimento da execução, man-
tendo-se a garantia apresentada incólume de quaisquer outros 
atos até o final do processo, há que ser demonstrada a presença 
de outros requisitos: a relevância dos fundamentos de defesa e 
o risco de que ocorra dano de difícil ou incerta reparação caso a 
execução prossiga. 

Por outro lado, mencionados requisitos são os mesmos exigidos 
para que se possa obter uma decisão antecipada para obstar atos 
de constrição do patrimônio do contribuinte até a decisão final, 
sem, contudo, ser necessária a apresentação de garantia. Tal seria 
possível por meio do ajuizamento de uma ação diversa dos embar-
gos: a ação anulatória. 

O Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando, em julgados 
recentes, a possibilidade de discussão do débito tributário por 

meio de ação anulatória, mesmo que já esteja em curso a exe-
cução fiscal.

Assim, caso o contribuinte executado queira contestar o débi-
to já objeto de uma execução judicial sem apresentar garantia, 
poderá se valer da ação anulatória a qualquer tempo (observado 
o prazo prescricional). Caso o Juízo entenda pela relevância dos 
fundamentos e pela presença de risco de dano, a serem demons-
trados no processo, poderá conceder uma antecipação de tutela, 
o que impede o prosseguimento dos atos de constrição do patri-
mônio na execução até julgamento final da ação anulatória. Caso 
não estejam presentes esses requisitos, a ação anulatória terá cur-
so normal, porém sem ter o efeito de suspender a execução fiscal. 
Não obstante, mesmo nessa hipótese, a diferença da ação anula-
tória para os embargos é que naquela o contribuinte executado 
poderá contestar desde logo o débito, sem que sua defesa esteja 
condicionada à apresentação prévia de uma garantia na execução.

Enfim, são estas, em termos sumários, as diferenças entre as 
vias de defesa de que dispõe o executado na execução fiscal. Em-
bora em muitos casos o meio menos oneroso a ser utilizado pelo 
contribuinte pode revelar-se a ação anulatória, o fato é que a ade-
quada eleição da via própria de defesa só poderá realizar-se caso a 
caso, a partir da consideração dos casos concretos.

UMA NOVA PERSPECTIVA NA DEFESA DO CONTRIBUINTE NAS 

EXECUÇÕES FISCAIS. O REFLEXO DO ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ         
POR TAMIRES GIACOMITTI MURARO

Advogada do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados. 

O rol de ações e omissões para o geren-
ciamento do risco jurídico médico-hospita-
lar é fruto de rotineiras alterações e adap-
tações. Tudo porque estes procedimentos 
preventivos têm como base o entendimen-
to jurisprudencial, que se modifica cons-
tantemente. Uma das modificações mais 
recentes, de considerável impacto financei-
ro, refere-se ao dano reflexo.

Recentemente, o STJ (REsp 1.174.490) 
confirmou posicionamento judicial que 
obriga o pagamento de indenização moral 
não só para o paciente vítima de erro mé-
dico, mas também para seus familiares. O 
julgado refere-se a uma ação proposta por 

conta de danos causados a uma paciente 
no momento do parto, danos estes decor-
rentes do esquecimento de uma gaze ci-
rúrgica no corpo da autora da ação. De tal 
fato derivou uma infecção generalizada, a 
qual culminou na paraplegia da paciente. 
A justiça entendeu que a autora fazia jus à 
indenização por danos estéticos e morais, 
além do direito ao recebimento de pensão. 

Mas a novidade jurisprudencial refere-
-se ao reconhecimento de que o marido e 
o filho da paciente também têm direito à 
indenização por dano moral. Na decisão, 
entendeu-se que o marido foi moralmente 
abalado pela dor e sofrimento de sua espo-

sa. Em relação ao filho da autora, foi con-
siderado que lhe foi retirado o direito de 
conviver com a mãe nos primeiros meses 
de sua vida. No processo, a soma de todas 
as condenações chegou a aproximadamen-
te dois milhões de reais.

Assim, a aceitação do dano reflexo por 
parte dos Tribunais é fato que impõe maior 
rigor no gerenciamento do risco jurídico 
médico-hospitalar, já que dela decorre o 
aumento do número de indenizações deri-
vadas de um único evento danoso.

DANO REFLEXO NAS AÇÕES POR ERRO MÉDICO
POR SILVIO FELIPE GUIDI

Advogado do escritório Vernalha Guimarães & Pe-
reira Advogados.
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  No mês de novembro de 2011 che-
gam às livrarias de todo o país os livros 
Parceria Público-Privada e Con-
cessão de Serviço Público, ambos de 
autoria de Fernando Vernalha Gui-
marães, publicados pela Editora Sarai-
va. As obras abordam os aspectos jurí-
dicos destes contratos de infraestrutura 
sob uma perspectiva contemporânea.

 Luiz Fernando Pereira, sócio do 
VG&P, proferirá palestra no Curso 
de Extensão sobre o Processo 
Administrativo e Controle Judi-
cial, realizado pelo Instituto Romeu 
Felipe Bacellar no dia 05/11/2011. O 
tema versará sobre a ação judicial de 
desapropriação.

 No dia 25 de outubro o escritório 
VG&P promoveu um Seminário no 
Sinduscon-PR sobre aspectos jurídi-
cos da incorporação imobiliária. Luiz 
Fernando Pereira, consultor do 
Sinduscon e advogado sócio do VG&P 
foi o palestrante.

 No Congresso Brasileiro de 
Licitações e Contratos, promovi-
do pelo Instituto Ideha, Fernando 
Vernalha Guimarães proferiu 
palestra sobre o Reequilíbrio econô-
mico dos contratos: requisitos; limi-
tes e formalização. O evento ocorreu 
no dia 26 de setembro de 2011 em 
Curitiba – PR.

 Gustavo Bonini Guedes, advoga-
do e coordenador do Departamento de 
Direito Eleitoral do VG&P, participou 
do II Congresso Iberoamerica-
no de Direito Eleitoral, realiza-
dos no dias 30 e 31 de Agosto –  Em 
Bogotá, Colômbia.

 Fernando Vernalha Guimarães 
participou como palestrante convida-
do do XII Congresso Paranaense 
de Direito Administrativo (pro-
movido pelo IPDA), ocorrido na sede 
da OAB/PR em Curitiba, onde falou 
sobre as Parcerias Público-Privadas e a 
gestão eficiente de empreendimentos 
públicos. O evento ocorreu no dia 30 
de agosto de 2011.

VG&P NA IMPRENSA

NOTAS E AGENDA

 O advogado e sócio do VG&P Luiz 
Fernando Pereira foi entrevistado 
pelo jornal o Estado de São Paulo (na 
edição de dia 5 de outubro de 2011) 
a respeito da indenização que o ex 
governador Roberto Requião pagará 
ao Ministro Paulo Bernardo da Silva. 
O escritório VG&P patrocinou a defe-
sa judicial do Ministro no processo.

 Na edição de 09/10/2011 do Jornal 
Gazeta do Povo, Fernando Verna-
lha Guimarães, sócio do VG&P e 
Doutor em Direito do Estado, foi en-
trevistado acerca do modelo de PPP 
cogitado para a construção e opera-
ção do sistema de metrô em Curitiba. 
Na reportagem, Vernalha destacou as 
principais características deste mode-
lo de contrato.

 No jornal Gazeta do Povo, Silvio Fe-
lipe Guidi, advogado do VG&P, con-
cedeu entrevista sobre Regime Diferen-
ciado de Contratações Públicas a qual 
revela brecha em relação às garantias 
dos contratos das obras da Copa do 
Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos 
de 2016. Na ocasião, Silvio afirmou 
que o RDC deixa as licitações fora das 
regras de garantia da Lei 8.666/93, 
mas não a execução dos contratos.

 Fernando Vernalha Guima-
rães, sócio do VG&P, concedeu entre-
vista ao jornal Gazeta do Povo (edição 
de 30 de outubro de 2011) sobre o 
entendimento do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJ-PR) quanto ao poder 
de aplicação de multas pela URBS, 
esclarecendo que o teor da decisão 
preserva toda a atividade da Urbs no 
trânsito até o momento.

 A Gazeta do Povo na edição do dia 
10/09/2011, ao apresentar reporta-
gens sobre o tema da judicialização 
da Saúde, recebeu opinativo de Silvio 
Felipe Guidi, advogado do setor de 
Direito Médico do VG&P, ao comentar 
sobre o tema: “O cidadão é tão caren-
te, ausente da máquina pública, que 
desconhece o direito de postular os 
medicamentos. O número (de ações) 
assusta por causa dos cifrões, mas ain-
da não reflete a realidade do cidadão”.

 Luiz Fernando Pereira, sócio do 
VG&P, opinou na matéria publicada 
pela Gazeta do Povo (publicada no 
dia 01/10/2011) sobre o Calendário 
Eleitoral. Na ocasião, Pereira ressalta 
que as pesquisas fazem parte do pro-
cesso eleitoral.


