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Um dos principais instrumentos regulatórios vocacionados a in-
crementar a eficiência dos contratos administrativos de Concessão 
de Serviço Público e de Parceria Público-Privada (PPP) está numa 
distribuição adequada dos riscos (inclusive, daqueles ditos extraor-
dinários) no plano do contrato. A hipótese é prevista no direito brasi-
leiro pelo inciso III, do art. 5º, da Lei nº 11.079/2004, além de estar 
prescrita pelo inciso III, do art. 5º, da mesma Lei, como diretriz a 
ser seguida pela Administração, a propósito da estruturação e pro-
gramação de ajustes de PPP. O contrato de PPP (ou de concessão) 
deverá prever um catálogo detalhado e específico dos riscos parti-
lhados. Busca-se atribuir os riscos, de acordo com a sua natureza, 
a custos mais baixos, à parte apta a reduzir as chances de que os 
prejuízos subjacentes venham a se materializar, ou, não sendo isso 
possível, mitigar os prejuízos resultantes. Trata-se de associar certos 
riscos à parte que detém maior controle sobre sua gestão, ou sobre 
as consequências de sua materialização. A lógica econômica está em, 
com a distribuição eficiente dos riscos, gerar economias à contrata-
ção (numa perspectiva global, do somatório dos custos contratados).

O exame do problema da alocação de riscos em contratos de par-
ceria público-privada, e de concessão, está associado à teoria do prin-
cípio da equação econômico-financeira. É relevante esclarecer, neste 
particular, que o princípio da intangibilidade da equação financeira 
no direito brasileiro não impede a partilha de riscos extraordinários 
entre parceiro público e parceiro privado. O texto constitucional não 
delimita o alcance jurídico do princípio da equação econômico-fi-
nanceira do contrato. A regra constitucional apenas assegura a in-
tangibilidade das condições fixadas na proposta. Não impõe, porém, 
qualquer restrição à livre disposição pelas partes quanto à partilha 
de responsabilidades sobre riscos (que importe na alocação de riscos 
ordinários e extraordinários entre as partes). Os únicos riscos arbitra-
dos pelo legislador e alocados à Administração Pública, em contratos 
administrativos, são os riscos da inflação, de alteração unilateral e de 
modificações normativas supervenientes (inclusive quanto à varia-
ção de carga fiscal), que impactem a equação financeira do contrato. 
Os demais riscos, inclusive extraordinários (como aqueles equipará-
veis a caso fortuito e força maior), podem ser alocados ao contratante 

privado ou à Administração. E essa partilha deverá obedecer à lógica 
econômica referida acima, com vistas a tornar a modelagem do con-
trato o mais eficiente possível.

Fernando Vernalha Guimarães é Doutor em Direito do Estado 
(UFPR) e Advogado-sócio do VG&P.

A DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS EM CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS DE LONGO PRAzO
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Em 06 de junho de 2012, foi edita-
do o Decreto nº 7.746, cujo preâmbulo 
enuncia o estabelecimento de critérios, 
práticas e diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável 
nas contratações públicas. Além disso, 
institui a CISAP - Comissão Interminis-
terial de Sustentabilidade na Adminis-
tração Pública.

A partir da edição do Decreto, fica 
consolidada a possibilidade de a Admi-
nistração Pública adquirir bens e con-
tratar serviços e obras, considerando 
critérios e práticas de sustentabilidade, 
desde que objetivamente definidos no 
instrumento convocatório. A determi-
nação tem por finalidade impulsionar 
o desenvolvimento sustentável no mer-
cado, como também criar restrições ao 
certame licitatório, gerando o risco do 
comprometimento da competitividade, 
com prejuízos à contratação da proposta 
mais vantajosa pela Administração.

Uma primeira crítica, que poderia 
ser feita à iniciativa estatal em esti-
mular práticas de desenvolvimento só-
cioambiental, por meio da contratação 
administrativa, consiste justamente nos 
malefícios econômicos que eventual-
mente podem ser produzidos ao sistema 
de aquisição de bens e serviços pelas 
Administrações. O problema reside no uso de uma via imprópria 
(o regime de contratações públicas) para o alcance de outros fins 
estatais (a promoção do desenvolvimento ambiental, por exem-
plo). Como a exigência dessa natureza traduz-se na criação de 
condições inevitavelmente restritivas à competição, tem-se como 
resultado licitações menos competitivas, ainda que orientadas ao 
alcance da promoção do desenvolvimento sustentável.

Outro ponto que deve revelar alguma preocupação, é a ausên-
cia de parâmetros mais objetivos fornecidos pela normativa para 
o estabelecimento de disputas orientadas pela isonomia e pelo jul-
gamento objetivo. É certo que as exigências de natureza ambien-
tal em licitações procederão mediante critérios objetivos de aferi-
ção, sob pena de gerar-se o risco de excesso de discricionariedade 
nos juízos de conformidade assim como, em casos mais extremos, 
de práticas reprováveis de direcionamento dos certames.

Neste particular, o decreto pouco regulamenta sobre critérios 
práticos e objetivos para implementação de exigências sustentá-
veis nas contratações públicas. Apenas indica, em seu artigo 4º, 
algumas diretrizes genéricas de sustentabilidade, atribuindo ao 
CISAP a incumbência para a deliberação sobre os demais critérios 
e normas específicas.

Por essas razões, a aplicação prática do Decreto há de ser 
acompanhada de algumas ressalvas fundamentais, dentre elas a de 
que qualquer licitação há de se desenvolver sob exigências objeti-
vas de comparabilidade entre propostas e licitantes. Daí porque se 
espera, na prática das licitações, que os editais cuidem sempre da 
delimitação exata e objetiva de exigências dessa ordem, evitando-
-se o excesso de discricionariedade nos juízos de conformidade, 
fundada nas - sempre indesejadas - lacunas geradas por critérios 
de habilitação genéricos e mal formulados.

A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 77.446/2012 
E AS CONTRATAÇõES PÚBLICAS

Por Mireilly Carolyne Drongek

O que é uma marca? É um sinal distin-
tivo, cuja finalidade é identificar e indivi-
dualizar o produto ou o serviço no merca-
do, distinguindo-o dos concorrentes. Diante 
de um cenário cada vez mais competitivo, 
a marca passou a constituir uma estratégia 
fundamental para a conquista e fidelização 
do cliente. A maior parte dos consumido-
res utiliza apenas produtos e serviços de 
marcas registradas, na crença de adquirir 
procedência e qualidade, atrelando a marca  
à credibilidade.

Todavia, os empresários cometem cons-
tantemente um grande equívoco, acreditando 
que, ao registrarem o contrato social perante 
a Junta Comercial, estarão plenamente pro-
tegidos. Entretanto, nos termos do artigo 
1.166 do Código Civil, esse registro traz tão 
somente proteção ao nome empresarial nos 

limites do respectivo Estado onde foi cons-
tituída a empresa. Aliás, a proteção confe-
rida pelo registro dos atos constitutivos da 
empresa no órgão competente não confere 
proteção marcária, que é muito mais ampla 
e, via de regra, eficaz, garantindo ao proprie-
tário da marca o direito de exclusividade de 
uso no seu ramo de atuação em todo o ter-
ritório nacional, nos termos do art. 129 da  
Lei n.º 9.279/96.

Por isso, o empresário deve realizar, con-
comitantemente, o registro dos atos constitu-
tivos e do nome empresarial perante a Junta 
Comercial, e uma pesquisa de anterioridade 
seguida do pedido de registro da marca, ao 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
- INPI (autarquia federal competente para 
conceder direitos de propriedade industrial). 

Uma vez adquirido o certificado de re-

gistro de marca do INPI, a empresa estará 
a garantir para si os seguintes benefícios: 
a) combate à pirataria/concorrência desleal 
(causando confusão e desvio de clientela); 
b) segurança nos negócios e certeza no in-
vestimento; c) fonte de receita: possibilidade 
de contabilização como ativo, bem patrimo-
nial intangível da empresa, e de expansão 
e fomento comercial, mediante licenças de 
uso e contratos de franquia (recebimento  
de royalties).

O registro da marca perante o INPI, em 
suma, é um investimento muito pequeno 
diante dos benefícios e proteções envolvi-
das, já que a marca está entre os mais im-
portantes patrimônios de uma empresa, 
sendo o primeiro passo para o início de uma 
atividade comercial segura e rentável ao  
empresário brasileiro.

COTIDIANO EMPRESARIAL: A IMPORTâNCIA 
DO REGISTRO DA MARCA 

Por Wagner Buture Carneiro  

L i c i t a ç õ e s  e  C o n t r a t o s  P ú b l i c o s C o n s u l t i v o  C í v e l

Variação cambial severa, corte de crédi-
to de instituições financeiras, prospecção de 
consumo frustrada e desvalorização de ações 
em bolsas foram alguns dos efeitos da crise 
econômica desencadeada em 2008 - “crise 
dos subprimes”, que afligiu também empre-
sas brasileiras, impactadas negativamente 
em suas finanças. O cenário de crise, cujos 
efeitos podem ainda ser percebidos, realça 
a importância dos mecanismos jurídicos de 
revisão de contratos.

A renovação do Código Civil Brasileiro, 
em 2002, trouxe a possibilidade de se revisar 
contratos afetados em circunstâncias como a 
da citada “crise dos subprimes”, rescindin-
do-os ou reequilibrando-os. Trata-se da clás-
sica “teoria da imprevisão”, que agora se en-
contra objetivamente inscrita nos artigos 478 
e 479, do Código Civil. Esses dois artigos 
garantem que a superveniência de um fato 
imprevisto e imprevisível à celebração do 
contrato seja causa legítima para alterar as 

condições de sua execução, com o objetivo 
de preservá-lo, porém em termos factíveis  
e equilibrados.

Dessa forma, estará autorizada a redis-
cussão das bases contratuais quando se reu-
nirem as seguintes condições: (a) contratos 
sucessivos com obrigações bilaterais; (b) 
alteração brusca das condições econômicas 
no momento da execução do contrato, em 
comparação com as do instante de sua for-
mação; (c) onerosidade excessiva para uma 
das partes e benefício exagerado para a ou-
tra, e (d) imprevisibilidade e extraordinarie-
dade da alteração.

O STJ exemplificou a aplicação da teo-
ria da imprevisão, ao autorizar a revisão de 
contratos impactados com a maxidesvalo-
rização do Real frente ao Dólar, em 1999, 
reequilibrando-os com a repartição paritá-
ria do índice de reajuste entre os contratan-
tes (EDcl no REsp 742.717/SP, julgado em 
08/11/2011). Sem prejuízo deste exemplo, é 

notável o posicionamento firme do STJ na 
verificação dos requisitos para a aplicação 
dos artigos 478 e 479, o que se observa com 
a rejeição categórica de pedidos de revisão 
de contratos fundamentados nas hipóteses de 
aumento salarial, determinado por dissídios 
coletivos e de variação na cotação de com-
modities, que, de acordo com a interpretação 
do STJ, não revelam extraordinariedade em 
suas ocorrências.

O recurso à revisão judicial, entretanto, 
não deve excluir nem desestimular a via pre-
liminar da renegociação do contrato entre 
as partes. Submeter a questão ao Judiciário, 
além de necessariamente limitar possibilida-
des, envolve incertezas, ansiedade, custo de 
dinheiro e de tempo; quanto à renegociação 
extrajudicial, esta apresenta-se mais apta 
a estabelecer termos factíveis para o con-
trato, na medida em que as alternativas de 
revisão podem ser tão variáveis quanto as  
situações negociadas.

REVISÃO DE CONTRATOS Por Dayana Sandri Dallabrida
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A Lei nº 12.619/2012, publicada na data de 30/04/2012, trouxe ao 
ordenamento jurídico inovações e alterações no Direito do Trabalho 
e no Direito de Trânsito, no que tange ao exercício da profissão de 
motorista profissional, que labora com transporte rodoviário de pas-
sageiros e carga. Referida lei alterou o Capítulo I, do Título III, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao dispor sobre a jornada 
e a forma de controle do horário de trabalho dos motoristas. 

No aspecto trabalhista, a principal alteração se refere à jornada 
de trabalho do motorista, pois os profissionais exercentes dessa pro-
fissão eram enquadrados, quase que na sua totalidade, na hipótese 
prevista no artigo 62, I, da CLT (dispõe que ao empregado que exerce 
atividade externa, ou seja, sem controle de jornada, não se aplicam as 
regras da CLT referentes ao horário de trabalho). Isto é: o emprega-
do efetivamente enquadrado como empregado externo, independen-
te da jornada de trabalho realizada, não tinha direito ao pagamento  
de horas extras.

Com as alterações/inovações da Lei nº 12.619/2012, contudo, o 
empregador passa a ser obrigado a realizar o controle de jornada dos 
motoristas profissionais. O art. 2º, V, da lei em referência preceitua 
que a jornada poderá ser controlada por meio de anotação em diário 
de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou ainda mediante 
procedimentos eletrônicos instalados no veículo.

Além de tornar o controle de horário de trabalho obrigatório,a  re-
ferida lei estabeleceu os intervalos de descanso devidos aos motoris-
tas para o exercício regular da atividade profissional. 

Ao acrescentar o art. 235-C, §3º, da CLT, a nova legislação as-
segurou aos motoristas o gozo de intervalo mínimo de 1 hora para 
refeição, além de repouso diário de 11 horas - a cada 24 horas - e 
descanso semanal de 35 horas. Ainda, estabeleceu-se como trabalho 
efetivo o tempo em que o motorista estiver à disposição do empre-
gador (excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso).

Importante destacar que, com a publicação da nova lei, o tempo 
de espera do empregado para realização da carga ou descarga, fis-
calização da mercadoria em barreiras fiscais ou alfandegárias, será 
“indenizado” (o termo pode gerar dúvida sobre sua natureza ser sala-
rial ou não), com base no salário-hora normal acrescido de 30% (art. 
235-C, § 8º e § 9º, da CLT).

Nas viagens de longa distância (aquelas em que o motorista fica 
fora da base da empresa, ou de sua residência por mais de 24 horas), 
deverá ser observado o intervalo mínimo de 30 minutos a cada 4 
horas de tempo ininterrupto na direção, bem como o intervalo de 
almoço (de 1 hora). 

Nas viagens superiores a uma semana, será obrigatória a con-
cessão de descanso semanal remunerado de 36 horas, por semana 
trabalhada ou fração semanal. Tal descanso deverá ser concedido  

pelo empregador no retorno do motorista à base da empresa ou ao 
seu domicílio. 

No intuito de desestimular as viagens com altas durações, redu-
zindo-se eventuais acidentes, a lei também acrescentou o art. 235-G 
da CLT, tornando proibida a remuneração da atividade em função da 
distância percorrida, do tempo de viagem e/ou da natureza e quanti-
dade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comis-
são ou qualquer outro tipo de vantagem.

O intuito da Lei nº 12.619/12 é garantir maior segurança no trânsi-
to e saúde aos motoristas, os quais, em regra geral, eram submetidos 
a jornadas extenuantes nos percursos.

O Governo irá preparar um estudo para a definição das medidas a 
serem adotadas para uma fiscalização efetiva das novas regras esta-
belecidas. Alguns procedimentos (por exemplo) já foram estabeleci-
dos pela Resolução nº 405/2012 do CONTRAN.

Assim, com a publicação da Lei nº 12.619/12, tem-se que a im-
portante alteração trazida é a de que as empresas que admitem mo-
toristas profissionais deverão realizar o controle de jornada desses 
trabalhadores (com o pagamento respectivo das horas extras traba-
lhadas), observando, ainda, os novos intervalos de descanso estabe-
lecidos em lei.

ALTERAÇõES OCASIONADAS 
PELA LEI Nº 12.619/2012

(APLICáVEIS AOS MOTORISTAS PROfISSIONAIS DE TRANSPORTES 
RODOVIáRIOS DE PESSOAS E DE CARGAS).

O advogado e sócio do VG&P, Fernando Vernalha Guimarães 
(Doutor em Direito pela UFPR) lançou, no dia 14 de junho de 2012, 
os livros “Parceria Público Privada” e “Concessão de Serviço Públi-
co”, ambos da editora Saraiva. O evento de lançamento ocorreu com 
um coquetel livraria Saraiva do Shopping Crystal, em Curitiba, onde 
o advogado recebeu empresários, professores e colegas de profissão 
para o autógrafo das obras.

Dedicados a empresários e advogados que pretendem aprofundar-
-se no tema das PPPs e das Concessões, os livros trazem diversas 
abordagens relevantes para a operação prática desses contratos. As-
pectos como equilíbrio econômico-financeiro, sistemas de garantias 
contratuais (inclusive ao parceiro privado), modelos de remuneração 
do parceiro privado, assim como a disciplina sobre o financiamento 
de projeto (project finance) são tematizados nos livros, com exames 
fundados na legislação e na jurisprudência atualizadas. A atualidade 
das obras está no momento vivido pelo País, em que há urgência de 
investimentos em infraestrutura. Os baixos índices de crescimento 
dos últimos trimestres denunciam os limites logísticos e operativos 
que o Brasil enfrenta, dificultando o escoamento da produção e ini-
bindo, em última análise, o crescimento da economia. Neste con-
texto, os contratos de PPP e de concessão têm um papel relevante 
na atração do capital privado para investimentos em infraestrutura 
pública. Não por acaso, é bastante perceptível nos últimos meses o 
lançamento de dezenas de programas de PPP em diversos estados 

brasileiros. Mesmo o Estado do Paraná, um dos últimos estados a 
aprovar sua legislação de Parcerias Público-Privadas, passa a tirar 
do papel seus projetos e programas de PPPs. O tema, enfim, está 
na ordem do dia. E agenda da Copa do Mundo de 2014 e dos PACs 
vem imprimindo urgência na tramitação de programas de concessão 
e PPPs. Os próximos meses e anos, enfim, prometem muita discus-
são sobre o assunto, vindo em boa hora os livros Parceria Público-
-Privada e Concessão de Serviço Público. 

As obras podem ser adquiridas nas livrarias de todo o país e no 
site da saraiva na internet (www.saraiva.com.br).

fERNANDO VERNALhA GUIMARÃES LANÇA 
OS LIVROS PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA E 
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

D i r e i t o  d o  Tr a b a l h o L a n ç a m e n t o  d e  L i v ro s

Por Manuela Godoi de Lima Hartmann e Patrick Rocha De Carvalho
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Em algumas oportunidades, os administradores públicos se to-
mam apreensivos para processar certames licitatórios no período 
eleitoral. Há um folclore, que nada tem de jurídico, no sentido de 
que durante as eleições nada pode a Administração fazer.

Entretanto, não se pode ignorar que a Administração possui 
uma missão institucional (tutela do interesse público) que não 
pode ser suspensa ou sobrestada durante as eleições. Rotinei-
ramente, a consecução dos objetivos da Administração só pode 
ocorrer pela execução dos contratos administrativos (os quais não 
raramente são precedidos de licitação). Por aí já se vê que o receio 
do administrador, em não realizar licitações no período eleitoral, 
está equivocado.

Em verdade, para as regras da realização da despesa adminis-
trativa o ano eleitoral não possui qualquer relevância. Noutra pon-
ta, pode o ano eleitoral coincidir com o último ano da gestão do 
agente político. Este sim é o elemento que configura restrições na 
realização da despesa administrativa, que se encontram dispostas 
no art. 59 da Lei nº 4.320/1964 e artigos 16 (§ 1º) e 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2002).
A determinação legal é no sentido de que o atual gestor não 

pode comprometer o orçamento do ano seguinte, já que (poten-
cialmente) será outro administrador quem fará a gestão da verba 
orçamentária. Por conta disso, os compromissos assumidos pelo 
gestor (nos últimos seis meses de sua administração) têm de se 
limitar ao respectivo exercício orçamentário.

É possível que a realização da despesa ultrapasse o “último 
ano fiscal”, tal como ocorre nos casos da contratação de serviços 
de natureza contínua (limpeza e segurança, por exemplo). Nes-
ses casos, impõe-se ao administrador que faça empenhamento de 
verba suficiente para cobrir toda a despesa. Por evidente que esse 
empenho tem de se referir à dotação orçamentária determinada na 
Lei Orçamentária vigente, possibilita que o pagamento ocorra no 
ano subsequente, mas vinculado ao orçamento anterior.

LICITAÇõES NO PERíODO ELEITORAL

Na última semana de maio, Dilma Rous-
seff anunciou o veto a 12 pontos do Código 
Florestal e 32 modificações no texto origi-
nal, recuperando parte do texto aprovado no 
Senado e introduzindo alterações no projeto 
por meio da Medida Provisória nº 571/2012.

Entre os pontos de maior controvérsia 
está a disciplina das áreas de preservação 
permanente (APPs) às margens de rios. O 

texto aprovado pelos deputados que exigia 
somente a recuperação da vegetação das 
APPs, nas margens de rios de até 10 metros 
de largura, não disciplinava a recuperação 
das APPs nas margens de rios mais largos. 
Após a sanção presidencial, a recupera-
ção passará a ser proporcional ao tamanho 
da propriedade rural e valerá para todos os 
rios. O texto sancionado também recuperou 
a definição de que os manguezais são áreas 
de preservação e manteve os percentuais de 
áreas destinadas à reserva legal.

A Presidente vetou a anistia a desmatado-
res, prevista no texto aprovado na Câmara. 
Contudo, os agricultores de pequeno, médio 
e grande porte poderão promover a recupe-
ração das áreas desmatadas. A suspensão das 
multas será concedida somente àqueles que 
firmarem termo de compromisso, com plano 
de recuperação ambiental. E a conversão da 

multa será realizada mediante atestado, por 
órgão ambiental competente, da recuperação 
da área desmatada. 

Outro ponto relevante trazido pela MP 
571/12 é a supressão do prazo de 180 dias 
para a instituição do programa de apoio e 
incentivo à conservação do meio ambiente. 
Assim, o Governo não terá prazo para cria-
ção do programa que permitirá, por exem-
plo, que donos de propriedades deduzam 
parte dos gastos com recomposição de APPs 
do Imposto de Renda e recebam créditos 
para recomposição das áreas desmatadas an-
tes de julho de 2008.

A MP 571/12 recebeu mais de 600 emen-
das, analisadas por uma comissão mista en-
carregada da elaboração de um parecer. Após 
passar pela comissão, o texto segue para vo-
tação no plenário da Câmara e do Senado.

Desde a quarta edição, o Argumento pos-
sui uma seção especial para veicular as mais 
importantes decisões de Direito Empresarial 
do Tribunal de Justiça do Paraná. A ideia é 
apresentar aos leitores um panorama atuali-
zado da orientação jurisprudencial do Tribu-
nal paranaense, com decisões publicadas nos 
últimos três meses. Os julgados são sempre 
apresentados de forma resumida e com um 
breve comentário da equipe do VG&P.

Prazo contratual de 
carência não afasta dever 
de construtora de indenizar 
clientes Por atraso em 
obra. valor da indenização 
é equivalente à locação do 
imóvel adquirido

Em processo relatado pelo Desembarga-
dor José Sebastião Fagundes Cunha, deci-
diu-se que os prazos de carência, estipulados 
em contratos para aquisição de imóveis, não 
podem ser aleatoriamente invocados pelas 
construtoras e incorporadoras para afastar o 
dever de indenizar. Como está na decisão: “O 
prazo de carência, quando previsto no con-
trato, deve ser utilizado exclusivamente em 
se tratando de caso fortuito ou força maior 
passível de comprovação”. Reconhecendo 
que a Construtora não conseguiu demonstrar 
que o prazo de carência foi utilizado em fun-
ção de casos fortuitos ou força maior, man-
teve decisão que garantiu ao adquirente um 
valor mensal equivalente ao custo de locação 
do imóvel adquirido e entregue em atraso.

Decisão monocrática no Agravo de Ins-
trumento nº 911238-9.

a Partir de indícios 
de irregularidades, 
administrador Judicial 
de massa falida Pode ser 
afastado temPorariamente 

O juiz substituto de segundo grau Fran-
cisco Jorge concedeu efeito ativo a agravo de 
instrumento para afastar temporariamente o 

Administrador Judicial nomeado em proces-
so de Recuperação Judicial. Para o Relator, 
“em sede de cognição sumária, própria des-
se momento recursal, constata-se suficiente 
verossimilhança tanto de o administrador 
agravado não ser detentor da indubitável ho-
nestidade profissional, com flagrante ofensa 
à moralidade pública esperada e imposta ao 
administrador judicial por força do art. 37 da 
Constituição Federal, cujo preceito inspira 
a norma do art. 21/LFR”. A decisão ainda 
determinou que nosso administrador, em 
caráter provisório, fosse nomeado pelo juiz 
competente.

Decisão monocrática no Agravo de Ins-
trumento n.º 900716-1.

a autonomia da nota 
Promissória é aPreciada em 
Julgamento do tJ 

Em apelação relatada pelo Desembarga-
dor Joatan Marcos de Carvalho, a 6.ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, man-
tendo a sentença, confirmou ser dispensável 
“a revelação da causa debendi, porquanto 
em favor do credor milita a presunção legal 
de certeza e de liquidez do débito”. No jul-
gamento do recurso, o relator consignou que 
“a nota promissória possui evidentes carac-
terísticas de confissão de dívida, já que ao 
assinar a cártula o emitente se obriga volun-
tariamente a pagar determinada quantia em 
favor de outrem”. A partir desta premissa, o 
TJ-PR entendeu que não se deve exigir, no 
caso de nota promissória, a comprovação, 
por parte do credor, da prova da origem e 
legalidade do débito. A decisão reafirma a 
orientação jurisprudencial predominante em 
torno da nota promissória.

(Participaram do julgamento o Desem-
bargador Paulo Cezar Belio e o Juiz Substi-
tuto de Segundo Grau Magnus Venicius Rox 
- Apelação Cível n.º 837809-6)

Por falta de registro, 
criadores de software não 
garantem direitos autorais 

Em processo relatado pela juíza substi-
tuta em 2.º grau Denise Antunes, a 10.ª Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná 
manteve sentença que julgou improcedente 
em indenização proposta por suposta viola-
ção de direito dos autores de um software. A 
decisão é importante porque reconhece que 
a reivindicação de direitos autorais em caso 
de software não se vincula ao prévio regis-
tro (é facultativo, consignou a Relatora), a 
ausência do ato revela ausência de cautela 
dos autores, pois “imperiosa a importância 
do ato (...).Todo e qualquer autor de obra 
intelectual, ao não proceder registro da obra 
no órgão ou entidade competente, acaba por 
arcar com os riscos que isso poderá ocasio-
nar-lhe”. Com essa orientação a sentença foi 
mantida e a indenização negada.

(Participaram do julgamento o Desem-
bargador Domingos José Perfetto e o Juiz 
Substituto de Segundo Grau Albino Guerios 
- Apelação Cível n.º 771360-0)

tJ aumenta valor de 
indenização Por Protesto 
indevido de título

Em apelação relatada pelo Desembarga-
dor Jurandyr Reis Junior, da 10.ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, o 
Banco do Brasil foi condenado a indenizar 
empresa em vinte mil reais, por danos mo-
rais. A indenização foi arbitrada em função 
do protesto indevido de título de crédito. O 
Desembargador Relator considerou que “o 
tempo em que o protesto foi mantido, pre-
judicial à recorrida diante de sua atividade 
empresarial [impõe] a majoração do valor 
indenizatório”. Em primeira instância a de-
cisão tinha sido de apenas cinco mil reais. A 
decisão revela a preocupação do TJ-PR com 
as condenações por danos morais em valores 
irrisórios, sobretudo quando envolvem da-
nos morais para pessoas jurídicas.

(Participaram do julgamento os Juízes 
de Segundo Grau Albino Guérios e Thêmis 
Furquim Cortês, Apelação Cível 896442-5)

ASPECTOS DO PROjETO DO CóDIGO 
fLORESTAL  APóS A SANÇÃO PRESIDENCIAL

jULGADOS IMPORTANTES DO 
TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO PARANá
(ANOTADOS PELOS ADVOGADOS DO VG&P)

E l e i t o r a l

A m b i e n t a l

T j  e m  f o c o

Por Silvio Felipe Guidi

Por Andressa Saizaki
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   Fernando Vernalha Guimarães lançou 
no mês de julho de 2012, os livros Parceria 
Público-Privada e Concessão de Serviço Pú-
blico, ambos da Editora Saraiva. As obras 
tratam dos aspectos atuais e relevantes dos 
contratos de longo prazo e podem ser adqui-
ridas nas livrarias de todo o país, ou pelo site 
www.saraiva.com.br.

   Fernando Vernalha Guimarães pu-
blicou, em maio de 2012, o livro Licitação 
Pública, em coautoria com Egon Bockmann 
Moreira, que aborda todos os temas práticos 
e teóricos relevantes das licitações públicas 
regidas pela Lei nº 8.666/93 e pelo RDC – 
Regime Diferenciado de Contratações para 
a Copa de 2014 . O livro é uma edição da 
Malheiros e pode ser adquirido nas livrarias 
de todo o país.

   Na edição de julho de 2012, a Revista Ideias 
publicou o artigo da autoria de Luiz Fernan-
do Pereira sobre liberdade de expressão. 

   No dia 08/08/2012, o advogado Silvio Fe-
lipe Guidi proferiu palestra sobre “aspectos 
relevantes da saúde suplementar” no Fórum 
de Saúde do CNJ que aconteceu na cidade de 
Cascavel, Paraná.

   No dia 10/08/2012, o advogado Fernando 
Vernalha Guimarães foi palestrante no Fó-
rum de Direito da Economia e Contratos Pú-
blicos, evento que contou com a participação 
de renomados palestrantes, realizado no Rio de 
Janeiro, no Sofitel Copacabana.

   No dia 10/08/2012 foi realizada a Sema-
na do Advogado, na sede da OAB Seccional 
Paraná. O evento contou com a palestra dos 
advogados Luiz Fernando Pereira e Silvio 
Felipe Guidi. 

   No dia 30/08/2012, será realizado o XIII 
Congresso Paranaense de Direito Adminis-
trativo, em homenagem ao Professor José 
Carlos Abraão, evento que reunirá importan-
tes nomes do Direito Administrativo e con-

tará com a palestra do advogado Fernando 
Vernalha Guimarães.

   Nos dias 24 a 26 de setembro de 2012, acon-
tecerá em Curitiba o II Congresso Brasileiro de 
Licitações e Contratos. O evento contará com 
a participação do advogado Fernando Verna-
lha Guimarães como palestrante. 

   O advogado Luiz Fernando Pereira foi 
palestrante no Congresso Mineiro de Direito 
Eleitoral, realizado nos dias 25 e 26 de junho 
de 2012, na cidade de Belo Horizonte, Minas 
Gerais.

   De 17 a 19 de maio de 2012, aconteceu em 
Curitiba o III Congresso Brasileiro de Direito 
Eleitoral, evento que contou com a participa-
ção do advogado Luiz Fernando Pereira no 
debate sobre os aspectos polêmicos do registro 
de candidatura das eleições de 2012.

IMPRENSA, NOTAS E AGENDA

Entrou em vigor a Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso à infor-
mação previsto na Constituição Federal. A Lei declara a observância 
da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção, prescre-
vendo ser “dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, 
que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de 
forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão” (art. 
5º).

Pela Lei do Acesso, qualquer interessado, mediante identificação, 
pode solicitar informações que entender pertinentes, bastando apenas 
especificá-las, vedada a exigência de justificativas pelo Poder Público. 
A entidade pública deverá de pronto autorizar ou conceder a informa-
ção, e, apenas quando isso não for possível, fornecê-la em prazo não 
superior a vinte dias, prorrogável motivadamente por mais dez. Como 
regra, o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, 
ressalvadas as hipóteses de reprodução dos documentos, em que será 

cobrado exclusivamente o valor dos custos dos serviços e materiais.
A negativa do acesso à informação deve ser certificada e o interes-

sado tem o prazo de dez dias para apresentação de recurso, dirigido 
à autoridade hierarquicamente superior. Vale lembrar que as informa-
ções sigilosas continuam protegidas.

Em relação às sanções, o agente público infrator poderá sofrer 
suspensão na forma da Lei nº 8.112/1990, além de estar sujeito às 
sanções de improbidade administrativa. Já o particular, ou entidade 
privada que detiver informação em virtude de vínculo com o poder 
público, e deixar de observar o disposto na Lei nº 12.527/2011, estará 
sujeito às sanções de advertência, multa, rescisão do vínculo com o 
poder público, suspensão temporária de participar em licitação e im-
pedimento de contratar com a administração pública por prazo não 
superior a dois anos e, ainda, declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a administração pública.

A LEI DO ACESSO à INfORMAÇÃO

G e s t ã o  P ú b l i c a

Por José Augusto Pedroso


