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Em 2012, o anuário da prestigiada revista Advocacia 500 ele-
geu o Escritório Vernalha Guimarães & Pereira como um dos 
escritórios mais admirados do Brasil. O anuário Análise Advo-
cacia 500 é o maior e mais relevante levantamento realizado do 
mercado jurídico brasileiro. Para identificar quem são os mais ad-
mirados escritórios de advocacia e advogados do país, a Análise 
Editorial conduz todo ano uma pesquisa detalhada com diretores 
jurídicos das 1.500 maiores companhias brasileiras. A exemplo 
de publicações internacionais como Latin Lawyer, Chambers & 
Partners e Who’s Who Legal, a publicação Análise Advocacia 500 
– Os mais admirados do direito tornou-se uma referência absoluta 
no mercado jurídico brasileiro. Por esta razão, a indicação é um 
imenso orgulho para todo o corpo de profissionais da VG&P.
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ALgUMAS inovações TRAzIDAS PELA 
LEI N. 12.766/2012 àS PPPS: A qUESTÃO DOS 
APORTES DE RECURSOS PÚBLICOS

i n f r a e s t r u t u r a  e  c o n t r a t o s  p ú b l i c o s

A Lei 12.766/2012 trouxe importantes modificações ao fun-
cionamento das PPPs, tanto no âmbito da participação financeira 
do Estado no custeio de bens reversíveis, como a propósito da 
tributação destes aportes. A nova Lei os §s 2º, 3º e 4º ao art. 6º e 
o § 2º ao art. 7º da Lei n. 11.079/2004, estabelecendo a possibili-
dade de o contrato de PPP prever “aporte de recursos” em favor 
do parceiro privado, autorizado pelo edital de licitação (ou por 
lei específica, em caso de contratos celebrados até 8 de agosto de 
2012), a ser provido durante ou posteriormente a fase dos inves-
timentos, especificamente para a realização de obras e aquisição 
de bens reversíveis. O objetivo destas disposições está em, de um 
lado, permitir que recursos públicos eventualmente disponíveis 
possam ser aplicados já na fase de implementação da infraestru-
tura, reduzindo consequentemente a necessidade de investimento 
do concessionário e desonerando custos financeiros do projeto, 
e, de outro, permitir o diferimento de tributos incidentes sobre a 
remuneração do parceiro privado.

Será, assim, perfeitamente legítimo que aportes de recursos 
públicos sejam integrados na remuneração do parceiro privado, 
tanto ao longo da fase de investimento (antes da disponibilização 
do serviço em condições de fruição), como posteriormente. É cer-
to que os aportes que se caracterizem como contraprestação – afi-
nal, esta pode ser qualificada como uma espécie do gênero aporte 
de recursos – não poderão ser aplicados antes da disponibilização 
do serviço, por força do caput do art. 7º da Lei n. 11.079/2004. 
Mas nada impedirá que outros aportes surjam já na fase de inves-
timento, desde que atendidos os pressupostos estabelecidos pela 
legislação. Há dois pressupostos fundamentais para viabilizar os 
aportes: (i) a precedência de autorização por meio de lei especí-
fica, no caso de aportes relativos a contratos celebrados até 8 de 
agosto de 2012; (ii) utilização dos aportes para a construção ou 
aquisição de bens reversíveis.

A finalidade destas regras, ao permitir tais aportes, está em 
aliviar os custos financeiros do projeto da PPP. Vale lembrar que 
o marco legal das PPPs surgiu em um momento histórico em que 
o setor público experimentava restrições orçamentárias diversas, 
que dificultavam, e em muitos casos inviabilizavam, o financia-
mento público de projetos estruturantes. Propunha-se a assunção 

pelo parceiro privado de todos os investimentos (concentrados no 
início da execução dos contratos) necessários à implementação da 
infraestrutura, conforme o conteúdo conferido à regra do caput do 
art. 7º da Lei n. 11.079/2004. De lá para cá, algumas mudanças 
foram perceptíveis. Por um lado, o setor público livrou-se – pelo 
menos em parte – das dificuldades de disponibilidade de recur-
sos para investimento; por outro, os custos para o financiamento 
privado de projetos de grande dimensão econômico-financeira se 
revelaram onerosos em muitos casos.

O problema era que, nas hipóteses em que as Administrações dis-
pusessem de recursos para o custeio da construção-aquisição de bens, 
estariam impedidas de transferir desde logo esses recursos ao parceiro 
privado à conta de contraprestação. Esta limitação acabava por gerar 
o desincentivo a que estas Administrações optassem pelo modelo PPP 
(recorrendo alternativamente ao sistema convencional de contratação) 
com vistas a evitar os custos do financiamento do capital. Esse cenário 
passou a exigir alterações pontuais no modelo que pudessem aliviar os 
custos financeiros da PPP.

As regras referidas acima propiciam precisamente esta desone-
ração ao permitir que eventuais recursos disponíveis no caixa das 
Administrações possam ser desde logo carreados para o financia-
mento de obras e equipamentos reversíveis, inclusive já na fase 

Por Fernando Vernalha Guimarães
Doutor em Direito do Estado (UFPR) e Sócio do VG&P
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de construção/investimentos. A ampliação-antecipação da remu-
neração do parceiro privado nos primeiros anos da concessão é 
apta a gerar efeitos financeiros e fiscais importantes: por um lado, 
reduz a necessidade de obtenção de financiamento pelo parceiro 
privado, com eliminação de parcela dos custos financeiros decor-
rentes; por outro, libera a Administração do comprometimento 
futuro de recursos, com todos os efeitos fiscais daí decorrentes.

A viabilidade em se integrarem recursos públicos na remu-
neração do parceiro privado (da SPE), com vistas a propiciar os 
benefícios financeiros cogitados, veio compreensivelmente asso-
ciada a um diferimento relativamente ao pagamento de tributos 
incidentes sobre os aportes. Isso porque eventual concentração 
de recursos públicos aplicados à remuneração do parceiro pri-
vado já na fase de construção/investimento seria apta a gerar o 
incremento de tributos como a Contribuição para o PIS/PASEP, a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – CO-
FINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e o 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Diante da ausên-
cia de sincronização entre as receitas da SPE – concentradas no 
início da concessão – e a realização dos custos de depreciação 
de certos ativos reversíveis – diluídos ao longo do período de 
maturidade da concessão –, a tributação da CSLL e do IRPJ aca-
baria por produzir a anteciapção de um custo tributário relevante. 
Assim, pouco adiantaria desonerar financeiramente o projeto pela 
introdução de aportes nas fases iniciais do contrato de PPP se 
parcela relevante destes ganhos estaria absorvida no incremento 
da tributação. Daí advém a sistemática de diferimento de quatro 
tributos relevantes prevista pelos §s 3º e 4º do art. 6º da Lei n. 
11.0709/2004. 

Por Renata Fernandes
Advogada do Departamento de Direito Societário do VG&P

Os empresários, no bojo de suas atividades, utilizam determi-
nados institutos jurídicos para firmarem parcerias comerciais, de 
modo a promover e concretizar seus negócios. Um desses insti-
tutos, cada vez mais comum nesse meio, denomina-se Sociedade 
em Conta de Participação (“SCP”), com características comer-
ciais muito peculiares, tanto do ponto de vista estrutural, como 
do ponto de vista jurídico.

A questão jurídica fundamental é que a SCP se traduz numa 
relação obrigacional entre os sócios, mas de modo não institucio-
nal. Para sua constituição, as partes formalizam um regramento 
consensual de obrigações, por meio de um contrato, sem qualquer 
personalidade autônoma, justamente porque, em essência, a SCP 
está fundamentada na liberdade contratual no âmbito privado.

As operações da SCP, por expressa determinação legal, são 
feitas por meio do chamado Sócio Ostensivo, que é o responsável 
pela administração dos negócios, contratando fornecedores, ven-
dendo e faturando, entre outras atribuições. Na outra ponta estão 
os Sócios Participantes, que não participam diretamente dos ne-
gócios da SCP. Por isso, o Sócio Ostensivo exerce isoladamente, 
em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, a ativi-
dade prevista no objeto do contrato da SCP. 

O contrato da SCP regulamenta a relação do Sócio Ostensi-
vo com os Sócios Participantes, gerando efeitos somente para os 
próprios signatários. Essa característica é determinante para uma 
SCP, qual seja, de ser uma sociedade sem natureza jurídica, sendo 

desnecessário o arquivamento de seu ato constitutivo na Junta 
Comercial. Trata-se de uma espécie de associação, com expressa 
previsão legal, que objetiva a união de esforços para realizar de-
terminado empreendimento ou atividade. 

Um cuidado relevante na constituição da SCP está justamente 
na suficiente formalização de todos os direitos e obrigações do 
Sócio Ostensivo e dos Sócios Participantes, incluindo-se aí, den-
tre outras previsões, o patrimônio disponibilizado por cada um, 
a parte que lhes couber dos lucros, as despesas de gerenciamen-
to, obrigações e responsabilidades de cada parte, os limites para 
assunção de obrigações sem anuência prévia de todos os sócios, 
além de questões como a cessão de participação, sucessão e a 
apuração dos haveres. 

É necessário frisar que o Sócio Ostensivo deve sempre prestar 
contas aos Sócios Participantes sobre a aplicação e gestão do pa-
trimônio, já que o poder destes, por não interferirem nas ativida-
des da sociedade, sob pena de descaracterização da qualidade de 
Sócio Participante, fica limitado à condução do Sócio Ostensivo, 
que é na verdade quem assume, perante terceiros, a responsabi-
lidade ilimitada em virtude de realizar operações sociais em seu 
nome, conforme art. 993 do Código Civil. Vale lembrar que tal 
regra não impede a criação de mecanismos internos de respon-
sabilização dos Sócios Participantes no caso da interferência na 
condução dos negócios da SCP.

Por fim, importante salientar que, do ponto de escrituração contá-
bil na SCP, cabe ao Sócio Ostensivo o registro de todas as operações 
da sociedade, em livros apartados de sua própria contabilidade. 

ASPECTOS JURíDICOS DA SOCIEDADE EM 
conta de ParticiPação
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Por Adriana Szmulik
Advogada do Departamento de Direito 
Civil do VG&P

O Patrimônio de Afetação (PA) nasceu 
a partir do “caso Encol”, episódio ocorri-
do em 2004 e que deixou inúmeros adqui-
rentes de unidades imobiliárias desampa-
rados com a quebra da incorporadora.

O regramento jurídico do PA está disci-
plinado na Lei 4.591/64. A afetação é uma 
“blindagem” da incorporação submetida a 
esse regime. Com a afetação, todo o acer-
vo da incorporação (terreno, acessões, re-
ceitas provenientes da venda das unidades 
etc.) fica imune aos riscos patrimoniais de 
outros empreendimentos da incorporadora 
e passa a ter a única e exclusiva finalidade 
de atingir o escopo para o qual foi criada: 
garantir a conclusão da obra com a respec-
tiva averbação no Registro de Imóveis e a 
entrega das unidades aos adquirentes (Me-
lhim Namem Chalhub – Da Incorporação 
Imobiliária, p. 66).

O objetivo do legislador ao criar o PA 
foi prever um mecanismo de proteção ao 
adquirente, impedindo que dívidas da in-
corporadora pudessem ser satisfeitas com 
os bens destinados à construção daquela 
incorporação.

A constituição do PA é bastante singela 
e se dá mediante averbação na matrícula 
do imóvel, a qualquer momento, de termo 
firmado pelo incorporador por meio do 
qual manifesta sua intenção de submeter a 
incorporação ao regime de afetação. 

Embora o PA se trate de importante ins-
trumento de segurança aos adquirentes, a lei 
facultou ao incorporador a adoção desse re-
gime. Porém, além de ser um mecanismo de 
proteção, o PA é um instrumento que pode 
impulsionar o mercado da construção civil 
por ser uma importante estratégia de marke-
ting para o incorporador. A segurança que se 
oferta com a afetação pode atrair o consumi-
dor, o qual se vê mais protegido em caso de 
eventual instabilidade econômico-financeira 
que afete o incorporador.

É que a incomunicabilidade dos bens 
garantida com a constituição do PA é tão 

forte que impede, inclusive, que os efeitos 
da decretação da falência do incorpora-
dor recaiam sobre a incorporação afetada, 
conforme o artigo 31-F da Lei 4.561/94. 

Com esta previsão, havendo a quebra 
do incorporador, a incorporação afetada 

poderá seguir seu ritmo com toda a auto-
nomia que lhe é conferida pela afetação, 
não recaindo sobre os adquirentes e de-
mais credores vinculados à incorporação 
os riscos da falência.

Optando pela afetação da incorporação, 
o incorporador deverá manter escrituração 
contábil isolada do empreendimento, não 
podendo vincular as receitas da incorpo-

ração afetada a outros empreendimentos 
que esteja desenvolvendo simultaneamen-
te. Não existe, porém, regra especial para 
a contabilidade da incorporação afetada.

A movimentação financeira da incor-
poração afetada também deverá ser feita 
de modo individual em conta bancária 
aberta especificamente para aquele em-
preendimento. Com a afetação, cria-se 
um regime de vinculação de receitas e 
os valores pagos pelos adquirentes ficam 
vinculados à consecução da incorpora-
ção, vedada a utilização dos recursos 
para outros fins.

Não se trata de isolar toda e qualquer 
receita proveniente da incorporação afeta-
da. A lei pretendeu resguardar apenas e tão 
somente os recursos necessários à conclu-
são do empreendimento. As receitas que 
excederem o necessário à conclusão da 
obra (lucro) estão excluídas do PA e po-
dem ser utilizadas pelo incorporador da 
forma que lhe convier.

A extinção regular do PA se dá pelo 
cumprimento das obrigações assumidas 
pelo incorporador: conclusão da obra com 
a respectiva averbação no Registro de 
Imóveis, individualização das unidades 
imobiliárias e outorga dos títulos de trans-
missão da propriedade aos adquirentes. 
Há também extinção do PA caso o incor-
porador denuncie (desista) a incorpora-
ção, desde que restituídas eventuais quan-
tias já pagas por adquirentes. Por fim, há 
também extinção do PA quando se optar 
pela liquidação da incorporação em caso 
de falência do incorporador. 

No tocante à questão tributária, a cons-
tituição do PA não promove alterações. A 
afetação não altera o regime tributário a 
que está submetida a incorporação.

Há, contudo, a possibilidade de optar 
pelo regime de lucro real ou pelo regi-
me especial tributário (RET), também 
criado pela Lei 10.931/2004, que fixou 
alíquota de 6% da receita mensal para o 
pagamento unificado dos seguintes im-
postos e contribuições: IRPJ, PIS/Pasep, 
CSLL e Cofins.

Patrimônio de afetação: INSTRUMENTO 
DE SEgURANÇA E MARkETINg
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Por Dayana Sandri Dallabrida
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Civil 
do VG&P

Built to suit é um termo imobiliário usado para identificar a 
operação na qual um imóvel é comprado, construído ou refor-
mado por um empreendedor para atender aos interesses do seu 
futuro usuário durante um período determinado. Em outras pala-
vras, a proposta dessa operação é a entrega, pelo empreendedor, 
de um imóvel construído sob medida para os fins comerciais ou 
industriais do seu usuário.

Cada vez mais utilizado no Brasil, especialmente pelas grandes 
indústrias, são benefícios reconhecidos do built to suit a viabilização 
econômica de empreendimentos imobiliários e a não imobilização 
do capital para o usuário do imóvel, liberando-o para investimento 
direto na sua atividade fim.

O built to suit é frequentemente estruturado a partir de um con-
trato de locação. Até há pouco tempo, essa opção colocava em risco 
a lógica financeira da operação em razão da incompatibilidade de 
algumas regras da Lei do Inquilinato. Entretanto, no final de 2012, 
foi aprovado o Projeto de Lei que incluiu o built to suit como mo-
dalidade de locação e previu regras específicas para a sua utilização 
(Lei 12.744/2012).

O novo art. 54-A da Lei do Inquilinato descreveu o built do suit e 
o submeteu às condições que serão livremente pactuadas pelos con-
tratantes. Além disso, está autorizada a renúncia ao direito de revisão 
do valor do aluguel e a multa pela denúncia antecipada pelo locatário 

poderá ser mais rigorosa do que a incidência proporcional prevista 
no art. 4º da lei.

Observa-se nesse novo artigo o reconhecimento de que o built 
to suit não pressupõe apenas a relação pura da locação, mas que 
há obrigações outras (dever de construir, por exemplo) que incre-
mentam a prestação das partes, e, por isso, demandam liberdade na 
contratação em relação aos dispositivos originais da lei. Por exem-
plo, diferente da expectativa de ganho em uma locação de um imó-
vel com destinação genérica, a expectativa do empreendedor no 
built to suit é obter com o aluguel um ganho para remunerar o custo 
incorrido com a sua construção e proporcionar uma rentabilidade 
suficiente para compensar o risco do empreendimento.

A inclusão no built to suit na lei também influenciará a emissão 
de CRI’s (Certificados de Recebíveis Imobiliários) pelo mercado 
imobiliário – a disciplina da securitização dos créditos locatícios es-
tava na justificativa do projeto de lei. Até então, contornavam-se os 
dispositivos da lei de inquilinato com a estruturação do built to suit a 
partir de um contrato de concessão de direito de superfície, que, pela 
sua natureza, pode assegurar a estabilidade do preço durante todo o 
seu prazo e assim também estabilizar o fluxo de recebíveis. Com a 
inclusão do § 1º do art. 54-A da Lei do Inquilinato, agora é possível 
que as partes renunciem ao direito de revisão do aluguel durante todo 
o período da locação, consolidando o valor da operação.

A previsão expressa do built to suit na Lei do Inquilinato, portan-
to, conferiu segurança jurídica aos que optarem pela estruturação da 
operação em um contrato de locação e, além disso, trouxe elementos 
importantes para a dinâmica de securitização de créditos imobiliários.

Built to suit AMPARADO PELA LEI DO INqUILINATO

Por Leonardo Orth
Advogado Coordenador do Departamento 
de Direito Tributário do VG&P

A dedução dos materiais da base de 
cálculo do ISS nos serviços de construção 
civil ainda tem gerado problemas para as 
empresas do setor, que continuam a ser 
autuadas pelo Fisco Municipal, mesmo 
existindo decisão favorável ao contri-
buinte no Supremo Tribunal Federal, em 
sede de repercussão geral.

A base para tais problemas reside nos 
entraves burocráticos criados pelos muni-
cípios para autorizar a dedução dos mate-
riais da base de cálculo do ISS. 

No Município de Curitiba, por exemplo, 
a Lei Complementar nº 66/2007 dispõe que 
os prestadores de serviço de execução de 
obras de construção civil hidráulica ou elé-
trica; pavimentação; concretagem; repara-
ção, conservação e reforma de edifícios, 
estradas, pontes e congêneres; e forneci-

mento de mão de obra somente poderão 
efetuar deduções mediante homologação 
prévia do município. 

A falta dessa homologação prévia 
implica na exigência do imposto sobre 
o valor total da nota fiscal de serviços, 
desconsiderando-se o valor das deduções.

A situação é ainda mais crítica nos casos 
em que o responsável tributário – o tomador 
do serviço ou o proprietário do imóvel, con-
forme estipulado pela legislação em diver-
sas hipóteses – aceita deduções da base de 
cálculo apontadas na nota fiscal desacom-
panhada de documento expedido pelo mu-
nicípio autorizando o valor das deduções, 
pois o responsável tributário acaba autuado 
para pagar a diferença do tributo.

Alternativamente, o Município de Curi-
tiba criou o Regime Simplificado de Ar-
recadação do ISS para esses serviços. 
Trata-se da aplicação de uma alíquota re-
duzida (de 2% em vez de 5%) que incide 
sobre o valor total da nota fiscal, sem a 
possibilidade de qualquer dedução.

Além disso, tal regime exige o cadas-
tro prévio junto à Secretaria Municipal de 
Finanças e a opção pelo regime é irretra-

tável no exercício da opção, estendendo-
-se automaticamente para o exercício 
posterior se o optante não solicitar sua 
exclusão até 15 de dezembro de cada ano.

Assim, cabe ao o prestador desses ser-
viços verificar o que é mais vantajoso: (i) 
optar pelo regime normal, deduzindo-se 
o valor dos materiais, tributando-se ape-
nas o valor dos serviços à alíquota de 5% 
e mantendo-se registros, documentos e 
escrituração fiscal e contábil para homo-
logar previamente os valores deduzidos; 
ou (ii) optar pelo regime simplificado, 
tributando-se o valor total da nota fiscal, 
sem qualquer dedução, à alíquota de 2%.

Ao analisar exclusivamente o impacto 
tributário, isto é, sem considerar os custos 
de conformidade necessários para a op-
ção pelo regime normal de tributação que 
exige controles mais rígidos, nos casos em 
que os materiais empregados na prestação 
de serviços corresponderem a até 60% do 
valor da nota fiscal, o regime simplificado 
é mais vantajoso; de 60% em diante, o re-
gime normal passa a ser mais vantajoso.

ISS E SERVIÇOS DE 
construção civiL
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Por Leonardo Orth
Advogado Coordenador do Departamento de Direito 
Tributário do VG&P

Concebida como uma das medidas do Plano Brasil Maior, 
política federal que visa estimular a indústria, a tecnologia e o 
comércio exterior, a Contribuição Previdenciária Patronal Sobre 
a Receita Bruta (CPP-Receita) foi recentemente alterada pela Me-
dida Provisória nº 601/2012, a qual, entre outras alterações, am-
pliou o rol de empresas sujeitas ao novo tributo em substituição 
à Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Folha de Salários 
(CPP-Folha) até dezembro de 2014.

O comércio varejista de diferentes setores que já eram bene-
ficiados no âmbito industrial passará a recolher a CPP-Receita, à 
alíquota de 1% sobre a receita bruta para os fatos geradores ocor-
ridos a partir de abril de 2013. 

É o caso das lojas de departamento e magazines; comércio va-
rejista de materiais de construção; de equipamentos e suprimentos 
de informática; de telefonia e comunicação; de eletrodomésticos 
e equipamentos de áudio e vídeo; de móveis; de tecidos e artigos 
de cama, mesa e banho; de outros artigos domésticos; de livros, 
jornais, revistas e papelaria; de discos, CDs, DVDs e fitas; de 
brinquedos e artigos recreativos; de artigos esportivos; de produ-
tos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas; de cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal; de vestuário e aces-
sórios; de calçados e artigos de viagem; de produtos saneantes 
domissanitários e de artigos fotográficos e para filmagem.

O novo tributo também passa a valer para as empresas aéreas in-
ternacionais de bandeira estrangeira de países que estabeleçam, em 
regime de reciprocidade de tratamento, isenção tributária às receitas 
geradas por empresas aéreas brasileiras; prestadores de serviço de 
manutenção e reparação de embarcações; e outros setores industriais 
que industrializam produtos indicados na MP nº 601/2012.

Como a CPP-Receita é obrigatória em relação a toda receita da 
empresa decorrente das atividades indicadas na legislação – arts. 
7º e 8º da Lei nº 12.546/2011 –, é importante verificar se a em-
presa já não está sujeita ao seu recolhimento por alguma alteração 
legislativa anterior – e neste caso proceder com o cumprimento 
das obrigações acessórias, recolhimento extemporâneo da CPP-
-Receita e restituição de valores pagos indevidamente a título de 
CPP-Folha –, bem como acompanhar alterações legislativas pos-
teriores, pois há uma tendência de que o rol de atividades sujeitas 
ao novo tributo seja ampliado.

Por fim, uma vez que a alteração legislativa em questão foi 
promovida por medida provisória, a MP nº 601/2012 ainda deve 
ser apreciada pelo Congresso Nacional e convertida em lei no pra-
zo de 60 dias, que vence em 04.04.2013, prorrogável por mais 60 
dias, sob pena de perder a eficácia desde a sua edição.

MP Nº 601/2012 AMPLIA 
ROL DE EMPRESAS SUJEITAS 
à contriBuição 
Previdenciária PatronaL 
SOBRE  A RECEITA BRUTA

Por Smailey Alexandre Behm e Wagner Buture Carneiro
Advogados do Departamento de Direito Civil do VG&P

A baixa dos registros desabonadores junto ao SCPC, Serasa e 
todos os cadastros restritivos de crédito em nome de avalistas da 
empresa em recuperação judicial deve ser uma decorrência neces-
sária da suspensão e consequente inexigibilidade prevista pelo art. 
6º da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Falências – LF). Muito embora 
a jurisprudência nacional tenha se manifestado negativamente ao 
pedido dos avalistas ao longo de muitos anos, mais recentemente 
passa a ser perceptível o acolhimento de uma perspectiva diferen-
ciada e inovadora a partir da aplicação do art. 59 da LF. Essa nor-
ma serve de fundamento à suspensão de todas as execuções indivi-
duais propostas contra os avalistas da empresa, tendo em vista que 
a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação 
dos créditos anteriores ao pedido, de forma a abranger todos os 
acessórios da obrigação principal, inclusive o aval (neste sentido: 
TJRS, AI 70048357602, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. De-
sembargadora Liége Puricelli Pires, julgado em 24.05,2012).

Vale lembrar que permitir a continuidade da execução em 
face de eventuais garantidores viola os princípios da participa-
ção ativa dos credores e da preservação da empresa, previstos no 
artigo 47 da LF. Tal permissão, ademais, pode dar causa a uma 
cobrança em duplicidade, afinal o crédito habilitado no plano de 
recuperação poderá ser cobrado do avalista/garantidor (sobre o 
tema: 4ª Turma, REsp n. 35.311/SP, Rel. Min. Dias Trindade, 
unânime, DJU de 20.09.1993).

Assim, somente com eventual quebra da empresa devedora e 
decretação de sua falência a novação perderia o efeito e as garan-
tias voltariam a ter eficácia. Portanto, a suspensão ao avalista é be-
néfica à recuperação da empresa; do contrário, estar-se-ia a atentar 
contra a própria lógica do sistema, que é exatamente permitir a 
continuidade das atividades da empresa com debilidade financeira.

EfEITOS DA recuPeração 
JUDICIAL PERANTE OS 
AVALISTAS
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co n s um i d o r  e  J u i z a d o s  e s p e c i a i s a r b i t r a g em

Por Wyvianne Rech
Advogada Coordenadora do Núcleo de Contencioso de 
Volume do VG&P

Muito embora estejam normatizados na Lei 9.099/95 os prin-
cípios da oralidade, simplicidade e informalidade como norte-
adores e característicos dos processos em trâmite nos Juizados 
Especiais, é recorrente a prolação de decisões judiciais em des-
compasso ao conteúdo dessas normas. O posicionamento de al-
guns juízes em relação ao reconhecimento de revelia é um exem-
plo disso. Não se trata de discutir a ocorrência de revelia quando 
do não comparecimento pessoal de uma das partes em audiência, 
mas sim a hipótese da revelia decretada em decorrência de falha 
na representação das sociedades empresárias demandadas, quan-
do o preposto comparece em audiência de conciliação sem a carta 
de preposição ou desacompanhado de advogado – nesta hipótese 
para as causas até vinte vezes o salário mínimo.

Com o devido respeito, essa orientação parece conflitar com o 
entendimento jurisprudencial dominante de que, presente o pre-
posto em audiência de conciliação, este tem até a audiência de 
instrução e julgamento para juntar a carta de preposição, já que 
aquela busca meramente a conciliação das partes, que possuem 
até a data da instrução para a apresentação de defesa e documen-
tos probatórios. Depois, há entendimento jurisprudencial preva-
lente de que a representação somente é necessária a partir da fase 
instrutória (Enunciado nº 36, do FONAJE). 

Ademais, a decretação da revelia naquelas hipóteses tem violado 
os princípios da informalidade, oralidade e até mesmo da legalida-
de, com manifesto prejuízo a direitos maiores e relevantes como a 
devida prestação jurisdicional, a ampla defesa e o contraditório. Isso 
porque, ainda que a celeridade decorra do princípio constitucional 
da duração razoável do processo e que exista a necessidade de cum-
primento de requisitos legais pelas partes, a decisão judicial, além da 
prestação judicial formal, deve atender igualmente à efetividade e 
instrumentalidade processual, alimentadas pela visão do resultado e 
escopo do processo, através da realização plena do direito pretendido 
e sem desconsiderar o devido processo legal e direitos e garantias 
constitucionalmente garantidos. 

ALgUNS ASPECTOS 
ACERCA DA reveLia nos 
Juizados ESPECIAIS

A CLÁUSULA 
COMPROMISSÓRIA E O 
CONTRATO DE ADESÃO

Por Mariana Teixeira de Freitas Klimovicz
Advogada do Departamento de Direito Societário do VG&P

A arbitragem, depois de um longo trajeto, é hoje reconhecida 
no Brasil como um efetivo método de resolução de conflitos. A 
entrada em vigor da Lei Brasileira de Arbitragem, nº 9.307 de 
23/09/1996, em muito contribuiu para a expansão deste sistema, 
que, mais célere e menos burocrático, tem um crescimento médio 
anual de 20% no país, conforme noticiou o jornal O Estado de S. 
Paulo, na edição de 6 de fevereiro de 2013.

Um litígio é submetido à arbitragem quando as partes contratan-
tes, na autonomia de suas vontades, inserem em um contrato uma 
cláusula compromissória, dispondo de forma expressa que eventuais 
conflitos decorrentes da relação contratual serão resolvidos exclusi-
vamente em procedimento arbitral. Ou seja, o consentimento mútuo 
das partes na opção pela arbitragem como método de resolução de 
controvérsias deve ser expressamente pactuado. 

Tendo em vista a relevância da vontade das partes contratan-
tes na instituição da arbitragem, a Lei de Arbitragem prevê um 
tratamento diferenciado à inclusão de cláusulas compromissórias 
em contratos de adesão. Os contratos de adesão são aqueles cujas 
cláusulas são predeterminadas por uma das partes contratantes, de 
modo que a manifestação de vontade da outra parte (aderente) se 
reduz ao mero aceite do contrato.

De acordo com a Lei de Arbitragem, a cláusula compromissória 
em contratos de adesão somente terá eficácia quando for pactuada de 
forma destacada, em negrito e com visto especial das partes contra-
tantes, ou, ainda, em instrumento separado ao contrato.

Neste sentido, vale destacar que o Tribunal de Justiça de São 
Paulo, em decisão proferida em 18 de dezembro de 2012, julgou 
recentemente ser nula a cláusula que estabeleceu o uso de arbi-
tragem em um contrato de franquia firmado por um microempre-
sário e uma fabricante de bebidas, por inobservância da forma 
prescrita em lei (Apelação Cível 0183377-82.2011.8.26.0100, 2a 
Câmara de Direito Empresarial, j. 18/12/2012). Conforme expos-
to no voto do Desembargador Tasso Duarte de Melo, tendo em 
vista o contrato de franquia ser tipicamente de adesão, já que não 
é dada ao franqueado a possibilidade de negociar as suas condi-
ções gerais, a inserção de cláusula compromissória deveria obser-
var o disposto na Lei de Arbitragem.

Assim, é certo que a decisão de incluir uma cláusula compro-
missória em um contrato deve ser tomada com cautela e de forma 
consciente. Conforme exposto acima, a escolha por este método 
deverá decorrer da vontade de ambas as partes contratantes, as 
quais deverão estar atentas à redação da cláusula compromissó-
ria, de modo que esteja redigida nos termos da lei aplicável e não 
possa ser objeto de questionamento futuro.
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J u l g a d o s  i m p o r t a n t e s  d o  t J / p r

Há algum tempo o Argumento possui 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 atualizado da orientação jurisprudencial do Tri-
bunal paranaense, com decisões publicadas nos últimos meses. 
Os julgados são sempre apresentados de forma resumida e com 
um breve comentário da equipe do VG&P.

PosicionAmEnto inédito. tribunAl dE JustiçA 
dEtErminA quE instituição finAncEirA dE-
volvA Em dobro vAlorEs cobrAdos A título 
dE Juros cAPitAlizAdos. 

Há muito tempo se consolidou a ilegalidade da cobrança de 
juros capitalizados. As instituições financeiras se obrigavam a 
devolver os valores indevidamente cobrados. Apesar da consoli-
dada posição sobre a matéria, majoritariamente se entendia que 
esta devolução não deveria ser em dobro, como manda o artigo 
42 do CDC. Prevalecia o entendimento da ausência de má-fé 
dos bancos nesses casos (entre outros exemplos, STJ, AgRg no 
REsp 1138129/RS, 16/05/2011). Recente julgado do Tribunal 
de Justiça do Paraná resolveu contrariar este entendimento. Em 
longo e bem fundamentado acórdão, o Desembargador Albino 
Jacomel Guerios que definiu que se aplica sim o artigo 42 do 
CDC e os bancos devem devolver em dobro os valores sobrados 
a título de juros capitalizados. Como está na decisão: “dificil-
mente quem cobra juros capitalizados ou quem impõe uma cláu-
sula que estabelece juros flutuantes, ou uma cláusula que nada 
tem de clara e unívoca, não age maliciosamente. Quem assim 
procede, procede ciente que comete um ato ilícito”. No mesmo 
sentido: “O fornecedor que impõe cláusulas como essas abusa 
da sua posição jurídica de predisponente; age contrariamente à 
boa-fé objetiva, sem que o seu comportamento possa ser justi-
ficável por alguma norma ética (moral ou jurídica)”. A decisão 
revela uma mudança corajosa no entendimento até aqui predo-
minante. Depois de anos perdendo a questão da capitalização, 
não faz mais sentido que as instituições seguissem invocando a 
boa-fé na cobrança de tais encargos.

Decisão em Apelação nº 907914-5, Décima Oitava Câmara 
Cível, unânime. Participaram do julgamento, acompanhando o 
Relator, os Desembargadores Marcelo Gobbo Dalla Dea e Carlos 
Mansur Arida. Dezembro de 2012.

rEsPonsAbilidAdE obJEtivA dA concEssioná-
riA dE ônibus. dEvEr dE indEnizAr

O Tribunal de Justiça do Paraná confirmou a orientação da 
Súmula 187 do STF e condenou concessionária de ônibus ao 
aplicar a tese da responsabilidade objetiva do transportador. 
Trata-se de indenização por morte de passageiro na vigência 
do contrato de transporte. Como está no voto do Relator, de-
sembargador Renato Braga Bettega, não há razão para se dis-
cutir ausência de culpa: “a responsabilidade objetiva somente 
pode ser afastada pelo rompimento do nexo causal em razão da 
ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força 
maior, o que não ocorreu na hipótese em tela”. A concessioná-
ria foi condenada ao pagamento de pensão aos familiares das 
vítimas e indenização por danos morais.

Participaram da sessão e acompanharam o voto do Relator os 
Desembargadores Francisco Luiz Macedo Junior e D’artagnan 
Serpa Sa. Novembro de 2012.
 
dirEito imobiliário. rEsPonsAbilidAdE civil 
dA construtorA E/ou incorPorAdorA. Pro-
blEmAs EstruturAis do imóvEl gErAm dA-
nos morAis Ao ProPriEtário. HiPótEsE Ex-
cEPcionAl

Danos estruturais e estéticos no imóvel, além da responsabili-
dade típica do construtor e do incorporador em resolver ou pro-
blemas ou submeter-se à rescisão do contrato, também gera danos 
morais aos adquirentes. Foi o que decidiu o Tribunal de Justiça 
do Paraná. A Oitava Câmara Cível, em apelação relatada pelo 
desembargador Fagundes Cunha, reconheceu que problemas do 
imóvel provocam mais do que o mero aborrecimento (insuscetí-
vel de ressarcimento). Na hipótese o “desconforto e desassosse-
go” geram prejuízo morais indenizáveis. A decisão é importante, 
porque embora reconheça que cabem danos morais, admite que 
a condenação decorre de situação excepcional que, na expressão 
do acórdão, “ultrapassa a situação média do quotidiano”. Fica de-
finido que apenas excepcionalmente a responsabilidade do cons-
trutor e/ou incorporador por problemas de engenharia em imóveis 
gera danos morais. A decisão foi unânime. Acompanharam o rela-
tor os Desembargadores Nóbrega Rolanski, revisor, e Guimarães 
Costa. Dezembro de 2012.
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