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E d i t o r i a l

O Escritório Vernalha Guimarães & Pereira promoveu, ao lado 
da Câmara Americana de Comércio (AMCHAM), Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), Centro Internacional de Ne-
gócios (CIN) e Agência Paraná Desenvolvimento (APD), encontro 
de empresas norte-americanas interessadas em investir no Brasil. O 
evento ocorreu na sede FIEP (Federação das Indústrias do Paraná), 
no dia 26 de setembro de 2012, e contou com a presença de diversas 
autoridades, empresários, representantes da entidade e advogados 
do VG&P. Mais de 25 empresas norte-americanas, sediadas no Es-
tado de Utah, estiveram presentes em Curitiba para conhecer nosso 
ambiente legal e institucional e apresentar seus negócios a parcei-
ros nacionais. Ao lado do representante da Agência Paraná Desen-
volvimento e dos representantes do BRDE – Banco Regional de 
Desenvolvimento), que falaram sobre as peculiaridades locais para 
o desenvolvimento de negócios com empresas estrangeiras, Luiz 
Fernando Pereira, Sócio do VG&P, apresentou ao grupo de empre-
sários informações importantes sobre o ambiente jurídico para o 
investimento estrangeiro, as peculiaridades sobre a formação de 
joint-ventures e sobre a instalação de empresas estrangeiras no país.

VG&P PROMOVE ENCONTRO DE EMPRESAS 
NORTE-AMERICANAS EM CURITIBA

Luiz Fernando Pereira, Sócio do VG&P, falando ao grupo de empresas norte-ameri-
canas sobre o ambiente jurídico nacional para investimentos estrangeiros (durante o 
evento ocorrido na FIEP no dia 26/09/2012).
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ALTERAÇÕES NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 
LICENÇA-MATERNIDADE (LEI Nº 12.873 DE 2013)

D i r e i t o  d o  T r a b a l h o

Manuela Godoi de Lima Hartmann
Advogada do Departamento de Direito do Trabalho do VG&P

O artigo 392 da CLT e seus parágrafos, no Capítulo da CLT que 
trata sobre a Proteção à Maternidade, preceituam acerca das regras 
para concessão da licença-maternidade à empregada gestante. Trata-
-se de benefício previdenciário repassado pelas empresas a todas as 
seguradas do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), a fim de 
substituir a remuneração da trabalhadora no período de nascimento 
do filho, por 120 (cento e vinte) dias.

Nos termos do artigo 392-A da CLT, o auxílio-maternidade tam-

bém é devido às empregadas que realizam adoção e/ou obtêm a 
guarda judicial. Referido artigo dispõe que “à empregada que adotar 
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será con-
cedida licença-maternidade nos termos do artigo 392, observado o 
disposto no seu §5º”.

Ainda, até 25 de outubro de 2013, o artigo 392-A da CLT previa 
que a licença-maternidade só seria concedida mediante apresentação 
do termo judicial de guarda à adotante ou guardião, bem como a 
Lei nº 8.213/91 dispunha que para crianças adotadas de até 01 (um) 
ano a mãe tinha direito a 120 (cento e vinte) dias; entre 01 (um) e 04 
(quatro) anos o direito a licença era de 60 (sessenta) dias; e entre 04 
(quatro) e 08 (oito) anos a licença-maternidade era de 30 (trinta) dias. 

Essa limitação e diferença do período de licença para as mães 
adotantes e guardiães, quando comparadas às mães biológicas, sem-
pre foi muito criticada. Inclusive, com vários questionamentos ju-
diciais. 

Contudo, com a publicação (25/10/2013) da Lei nº 12.873 de 
2013, não restam mais discussões. Referida Lei alterou o artigo 71-A 
da Lei nº 8.213/91, o qual passou a dispor que a segurada que adotar 
ou obtiver guarda judicial terá direito à licença-maternidade de 120 
(cento e vinte) dias. Logo, não faz mais diferença a idade da criança 
adotada.

Referida lei acrescentou, ainda, as seguintes diretrizes ao artigo 
382-A da CLT: 

“§ 5º A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão 
de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães em-
pregado ou empregada”.  

Logo, com base em referido parágrafo, se um casal homo ou he-
teroafetivo fizer uma adoção conjunta, apenas um dos dois terá o 

direito à licença-maternidade.

“Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao côn-
juge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o perío-
do da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito 
a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono”. 

Com a redação do artigo 392-B da CLT, em caso de óbito da mãe, 
o pai (desde que empregado) poderá usufruir da licença-maternida-
de. 

“Art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 
392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins 
de adoção”.

E, conforme já exposto, independentemente de ser filho biológico 
e/ou adotivo/guarda judicial as regras serão as mesmas, em especial 
em relação ao tempo do benefício.

Portanto, a partir da publicação (25/10/2013) da Lei nº 
12.873/2013, as empresas deverão observar as diretrizes acima em 
caso de concessão do beneficio de licença-maternidade para a em-
pregada (o) adotante e/ou guardiã (ão).
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D i r e i t o  d o  T r a b a l h o

A INVALIDADE DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
PRECEDIDO POR UM CONTRATO TEMPORÁRIO
Carolina Maciel Taraska
Advogada do Departamento de Direito do Trabalho do VG&P

O contrato de experiência é uma das mo-
dalidades de contrato por prazo determina-
do, conforme disposto no artigo 443 da CLT. 
Esse instrumento tem como objetivo a aferi-
ção dos sujeitos dentro do contrato de traba-
lho e é um “contrato de prova” ou “contrato 
preliminar”, a partir do qual se propicia às 
partes uma avaliação subjetiva recíproca, na 
qual o empregador analisa as aptidões técni-
cas e o comportamento do empregado, en-
quanto este verifica as condições de trabalho 
que lhe serão impostas.

Essa modalidade de contrato é classifica-
da como um contrato a termo, ou seja, por 
prazo determinado, por ter no máximo 90 
(noventa) dias, podendo ser prorrogado uma 
única vez dentro desse período.

Durante a sua vigência, empregado e 
empregador têm tempo para se conhece-
rem, analisando a validade da continuidade 
do respectivo contrato para ambas as partes. 
Note-se que é  permitido a qualquer uma das 
partes rescindir o contrato antes do prazo. 
Contudo, caso haja cláusula assecuratória de 
rescisão antecipada, será obrigatório que a 
parte que deu causa à rescisão pague um avi-
so prévio, nos termos do artigo 481 da CLT.

Sob a ótica jurídica do contrato de expe-
riência, alguns aspectos têm gerado discus-

sões. Uma discussão recorrente é a contra-
tação de empregados a título de experiência 
após o fim do contrato temporário.

O contrato temporário é permitido por lei 
para atender a uma necessidade transitória 
de substituição de pessoal, regular e perma-
nente, ou é motivado pelo acréscimo extra-
ordinário de serviços na empresa.

Assim, havendo acréscimo extraordiná-
rio de serviços ou para substituição de em-
pregados, poderá o empregador contratar 
trabalhadores temporários, por período não 
superior a 06 (seis) meses.

Neste sentido, questiona-se a validade de 
um contrato de experiência precedido de um 
período em que o trabalhador já tenha pres-
tado serviços como temporário, uma vez que 
já houve demonstração (apresentação) do 
seu trabalho perante a empresa. 

Referida questão foi definitivamente 
resolvida em recente decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), em decisão 
proferida no dia 24/10/2013 (RR - 184500-
06.2009.5.02.0262). A Subseção I Especiali-
zada em Dissídios Individuais do TST (SDI-
1) entendeu pela nulidade de um contrato de 
experiência precedido por uma contratação 
temporária.

Restou claro, para a emérita Corte, que 
não haveria possibilidade de se firmar um 
contrato de experiência, já que o emprega-
dor, de forma indireta, conhecia a aptidão do 
trabalhador para a função (bem como era o 
seu comportamento entre superiores hierár-
quicos e colegas de trabalho). Tal situação fi-
cou mais visível porque a empresa resolveu 
efetivar o empregado em seu quadro de pes-
soal após o término do contrato de trabalho 
temporário.

Portanto, essa contratação, sob o regime 
de experiência, precedida de um contrato 
temporário, pode ser anulada juridicamen-
te. No caso de anulação, a empresa arcará 
com eventuais verbas trabalhistas ao empre-
gado, como se fosse um contrato por prazo 

indeterminado (aviso-prévio, férias o terço 
constitucional, 13º salário, saldo de salário, 
FGTS e multa de 40%).

Sabe-se que quando há extinção automá-
tica do contrato de experiência, o empregado 
não tem direito ao pagamento de aviso pré-
vio e multa de 40% do FGTS, verbas estas 
que serão devidas em caso de nulidade do 
respectivo contrato.

Assim, as empresas devem evitar a con-
tratação (mediante experiência) de emprega-
do que já tenha trabalhado como temporário. 
Neste caso, portanto, se houver interesse da 
empresa na contratação do empregado tem-
porário, este deve ser contratado mediante 
prazo indeterminado, evitando-se, desta for-
ma, posterior demanda que questione a lega-
lidade do contrato de experiência.
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As PPPs estão cada vez mais na moda. No 
ano de 2013, muitos projetos de PPP saíram 
do papel. As PMIs (procedimento de mani-
festação de interesse) também passaram a 
ser utilizadas em maior extensão com vistas 
a permitir às Administrações a obtenção de 
projetos, estudos e levantamentos oferecidos 
pela iniciativa privada para a estruturação de 
programas Parcerias Público-Privadas. Tudo 
com a urgência em que são demandados 
investimentos em infraestrutura pública no 
país.

O livro Parceria Público-Privada, de au-
toria do Sócio do VG&P Fernando Vernalha 
Guimarães, lançado originariamente em 
2012 pela Editora Saraiva, trouxe importan-
tes contribuições para esse tema. Seu suces-
so editorial se deve não apenas ao momento 
histórico em que foi lançado (marcante para 
o desenvolvimento do modelo PPP), mas à 
qualidade e profundidade de suas abordagens sobre os principais 
aspectos jurídicos das PPPs. Devido à sua aceitação pelo público es-
pecializado, e o esgotamento da primeira edição já ao início de 2013, 
a Editora Saraiva lança agora sua segunda edição, incorporando à 
obra importantes atualizações (como a questão de aportes públicos) 
e o tratamento de novos pontos do regime jurídico da PPP (como a 
Licitação de PPP).

De 2004 (ano em que foi originariamente editada a Lei Geral de 
PPP) para cá, as Administrações livraram-se, pelo menos em parte, 
de restrições de caixa. Os diversos pacotes governamentais voltados 
à criação e recuperação da infraestrutura pública prometeram injetar 
recursos em setores prioritários, possibilitando a geração de caixa 
para investimentos, inclusive por Administrações estaduais e muni-
cipais. Por outro lado, o custo do financiamento, pelo menos neste 

primeiro ciclo inicial (e incipiente, diria eu) 
das PPPs, esteve em níveis mais elevados do 
que se imaginava. 

Esse contexto passou a exigir mudanças 
no modelo, particularmente para permitir 
que recursos públicos disponíveis pudessem 
ser carreados desde logo para o financia-
mento da chamada fase de investimento da 
PPP, atenuando os custos de captação do fi-
nanciamento. Assim surgiu a MP 575/2012, 
convertida depois com modificações im-
portantes na Lei n. 12.766/2012, que per-
mitiu a integração de aportes de recursos 
públicos também na fase de financiamento-
-construção, desde que para aplicação na 
aquisição-construção de bens reversíveis, 
acompanhado de um diferimento de tributos 
incidentes.

Todas essas peculiaridades compõem e 
definem o modelo vigente de PPP, dotado 

que foi de mecanismos diversos (alguns abstratamente concebidos; 
outros, incorporados por exigências verificadas já ao tempo de sua 
experimentação prática) para reger esses complexos arranjos de lon-
go prazo entre as Administrações e os privados.

Se é verdade que este ferramental configura a priori um modelo 
bastante interessante a reger essas contratações administrativas, seu 
êxito prático dependerá, em boa medida, do preparo e da capacitação 
das Administrações quanto à montagem concreta dos programas de 
PPP, exigidos muito especialmente em face da modelagem das lici-
tações e da definição do conteúdo dos contratos. Será crucial que o 
Poder Público conte com quadros capacitados e aptos às complexas 
aferições e análises que serão demandadas na experiência prática das 
PPPs, minimizando a assimetria de informações e o fenômeno da 
captura do interesse público pelo interesse privado.

A segunda edição da obra Parceria Público-Privada pretende ofe-
recer abordagens relevantes e contemporâneas sobre esse multiface-
tado tema das PPPs. Será um ótimo material para quem pretende se 
iniciar no tema, assim como para advogados, especialistas e gestores 
de programas concessionários.

 Interessados podem adquiri-lo no sítio da Editora Saraiva: 
www.saraiva.com.br.

EDITORA SARAIVA LANÇA A 2ª. EDIÇÃO DO LIVRO 
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, DE AUTORIA DE 
FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES

R e s e n h a  d e  l i v r o

Um dos pontos que receberam abordagem específica pela segun-
da edição está na sistemática dos aportes públicos às PPPs, introdu-
zido pela Lei n. 12.7666/2012.
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I n f r a e s t r u t u r a  e  Co n t r a t o s 

EVENTO DISCUTE AS MELHORES MODELAGENS PARA 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

A Hiria promoveu 
evento para debater as 
melhores modelagens 
para Parcerias Público-
-Privadas, ocorrido no dia 
5 de novembro no Hotel 
Blue Tree Congonhas, 
em São Paulo. Fernando 
Vernalha Guimarães 
foi um dos palestrantes 
convidados para debater 
os temas associados ao 
papel do setor público 
na conformação de um 
mercado de PPP. Repre-
sentando o Escritório 
Vernalha Guimarães 
& Pereira Advogados, 
Vernalha falou sobre os 

principais aspectos jurídicos da licitação de PPP, abordando os de-
safios enfrentados pelas Administrações em relação à montagem de 
concessões e PPPs. Para Vernalha, um dos grandes desafios do Poder 
Público no âmbito da estruturação do certame está na calibragem 
dos requisitos de habilitação. “Exigências de habilitação, especial-
mente de habilitação técnica e de habilitação econômico-financeira, 
não devem ser restritivas demais para não interditar a participação 
de certos grupos, mas também não podem deixar de salvaguardar 
o interesse administrativo em relação à execução séria e segura do 
contrato. Em casa caso, deve-se encontrar o ponto de equilíbrio entre 
universalidade e restrição. Neste particular explicou Vernalha que 
a configuração de requisitos de habilitação numa PPP não pode ser 
pensada a partir do regime jurídico das licitações convencionais. Há 
diversos requisitos que podem parecer extravagantes no âmbito de 
uma licitação para um contrato ordinário, mas que se justificam ple-
namente para licitar a PPP. Até mesmo orientações já consagradas 
pela jurisprudência das instâncias de controle sobre tratamento jurí-
dico da habilitação não podem ser automaticamente transplantadas 
para as PPPs. Isso porque a PPP é dotada de uma complexidade dife-
renciada em relação às contratações ordinárias, o que pode legitimar 
a previsão de requisitos bastante mais rigorosos. Além disso, as Ad-
ministrações devem ter em mente que tipo de mercado querem atrair 
para a licitação. Não se trata simplesmente de ampliar ao máximo o 
universo de ofertantes, mas de perseguir o maior número de interes-
sados dentro de um certo nicho de mercado. Isso importa pensar os 
requisitos de habilitação, assim como os demais temas da licitação, 
à luz dos incentivos que têm os grupos para acudir à disputa” – disse 
Vernalha.

 Outro tema abordado por Vernalha foi a forma de estru-
turação do certame. Em sua visão, expedientes como a inversão de 
fases ou o leilão (fase de lances orais) devem ser pensados e configu-
rados a partir da definição dos mercados que se pretende atrair para a 
disputa. “Se é verdade que a inversão de fase pode trazer benefícios 
diversos ao processo, inclusive, por gerar economias à Administra-
ção, ao eliminar a necessidade de avaliar e aferir a habilitação de 
todos os licitantes, procedendo-se ao exame dos documentos de ha-
bilitação apenas do licitante titular da melhor proposta, não se deve 
perder de vista que este tipo de estruturação pode gerar aquilo que se 
denominou de efeito do preço sobre o julgamento de habilitação”. 
Como explicou Vernalha, o julgamento de habilitação tende a ser 
influenciado pelo fato de o licitante já se revelar o titular do melhor 
preço. Isso acarreta muitas vezes uma espécie de afrouxamento dos 
critérios de aferição, com consequências que podem alcançar a boa 
execução do contrato. Na visão de Vernalha, a hipótese desestimula 
certos grupos a investir na participação da licitação, refratários que 
são ao risco de entrantes sem a devida qualificação. Para evitar situ-
ações assim, minimizando a entrada de aventureiros, a sugestão feita 
por Vernalha está na instituição de garantia de proposta, que pode ser 
um instrumento eficaz para minimizar esse risco. Para processos de 
licitação que funcionem a partir da inversão e fases, pode-se prever, 
como hipótese a desencadear a execução da garantia, a inabilitação 
de licitante.

 Vernalha também abordou a escolha dos critérios de sele-
ção de ofertantes para licitações de PPP. Para ele, no que diz com os 
critérios econômicos, faz sentido a escolha de um critério de menor 
contraprestação comparativamente ao de menor tarifa: “quando a 
Administração estrutura um programa de PPP e promove os estudos 
necessários para as análises econômico-financeiras, já tem em vista 
um patamar de tarifa módica. Um projeto de concessão comum só 
é convertido em projeto de concessão patrocinada diante do fato de 
que a receita tarifária (segundo parâmetros de modicidade) é insufi-
ciente para cobrir o conjunto de despesas e rentabilidade da conces-
são. Assim, o critério de julgamento deverá ser sempre a menor con-
traprestação, pois o subsídio deve ser o menor possível para cobrir as 
parcelas deficitárias da concessão – o que já pressupõe a fixação de 
uma tarifa módica”.
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D i r e i t o  T r i b u t á r i o

STJ DECIDE QUE A BASE DE CÁLCULO DO ITBI NÃO 
PRECISA CORRESPONDER À DO IPTU
Andressa Saizaki
Advogada do Departamento de Direito Tributário do VG&P

Visando pôr fim à antiga discussão entre os contribuintes e fazen-
das municipais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não há 
necessidade de identidade entre a base de cálculo do ITBI e do IPTU. 

Para o Ministro Herman Benjamin, relator do caso, deve se apli-
car a letra da lei no cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), calculando-o sobre o valor efetivo da venda (trans-
missão) do bem, ainda que este valor seja muito superior ao valor 
venal adotado como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

A justificativa, segundo o Ministro, é que “no ITBI, o preço efeti-

vamente pago pelo adquirente do imóvel tende a refletir, com grande 
proximidade, seu valor venal, considerado como, repito, o valor de 
uma venda regular, em condições normais de mercado”. Já no caso 
do IPTU, a decisão consignou que como os Municípios não reúnem 
condições de atualizar anualmente os valores de todos os imóveis 
sujeitos ao imposto, utiliza-se como base a planta genérica de valo-
res, que normalmente é defasada em relação aos valores de mercado.  

Em ambos os casos, o contribuinte pode se valer de todos os 
meios de prova para demonstrar que o tributo foi calculado sobre 
base de cálculo maior, que não reflete a realidade.

D i r e i t o  T r i b u t á r i o

REABERTURA DO PRAZO PARA ADESÃO AO REFIS DA CRISE
Andressa Saizaki
Advogada do Departamento de Direito Tributário do VG&P

Em meados de outubro, foi publicada a 
Portaria Conjunta n.º 7/13 da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, disciplinando 
a reabertura do prazo para adesão ao cha-
mado Refis da Crise, já tratado nas leis n.º 
12.865/13 e 11.941/09.

A normativa reabriu o prazo para adesão 
ao programa até 31 de dezembro do ano cor-
rente, sendo passíveis de parcelamento os 
débitos dos Contribuintes perante a Receita 
Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, vencidos até 30 de novembro de 
2008, ajuizados ou não.

 Esses débitos, ainda que tenham sido 
objeto de parcelamentos anteriores, poderão 
ser pagos com reduções significativas de 
multa (de mora, de ofício ou isolada), juros e 
encargos legais. O parcelamento independe 
do oferecimento de garantias.

Para aderir ao parcelamento ou pagar à 
vista com os benefícios correspondentes, o 
Contribuinte deve acessar o site da PGFN ou 
da RFB, dependendo da origem do débito, 
e utilizar o certificado digital ou código de 
acesso, no período de 21/10/13 até 31/12/13.

A Portaria ainda prevê que os débitos a 
serem parcelados deverão ser indicados pelo 
Contribuinte, a seu critério, quando da con-

solidação da dívida objeto do parcelamento. 
Sendo pessoa jurídica, a adesão deve ser 
feita pelo responsável/representante legal 
da empresa perante o Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ).

Os efeitos só passarão a valer com o pa-
gamento da 1ª parcela, e este deverá ser efe-
tuado até o último dia útil do mês em que for 
protocolado o requerimento de adesão.

É bom lembrar que o requerimento de 
adesão a este parcelamento implica confis-
são irrevogável e irretratável dos débitos e 
sujeita o Contribuinte à aceitação plena e 
irretratável de todas as condições estabeleci-
das na Portaria conjunta 7/13.

O gozo dos benefícios fiscais do parcela-
mento provoca a desistência irrevogável do 
recurso administrativo ou quaisquer ações 
judiciais propostas para discutir o débito. 
Nas ações judiciais, as desistências devem 
ser manifestadas até o último dia do mês 
subsequente à consolidação do parcelamen-
to ou ao pagamento à vista. 

A portaria conjunta 7/13 previu também a 
possibilidade de o Contribuinte liquidar va-
lores correspondentes às multas e aos juros 
moratórios utilizando créditos oriundos de 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da 
CSLL, observados os requisitos estabeleci-

dos na Portaria.
Por fim, o parcelamento será considera-

do rescindido pela falta de pagamento de 3 
(três) prestações, consecutivas ou não, ven-
cidas em prazo superior a 30 (trinta) dias. 

A rescisão acarreta a exigibilidade ime-
diata da totalidade do débito confessado e 
o cancelamento dos benefícios cedidos, in-
clusive sobre o valor já pago ou liquidado. 
Havendo rescisão, o valor original do débito 
será apurado, com os acréscimos legais na 
forma da legislação aplicável à época da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores 
até a data da rescisão.

Tendo em vista os benefícios fiscais, bem 
como as consequências do descumprimento 
do parcelamento, recomenda-se ao Contri-
buinte uma análise detida de sua situação 
financeira, a fim de determinar a viabilidade 
e a pertinência da sua inclusão no programa.
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O ACORDO DE ACIONISTAS
Bruno Fonseca Marcondes
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Societário do VG&P
Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – Portugal

O Acordo de Acionistas é um impor-
tante instrumento disponível ao empre-
sário em geral, destinado a regular a re-
lação entre sócios ou mesmo para pôr em 
prática planos societários e sucessórios 
do seu interesse, independentemente do 
tamanho da empresa ou do grupo empre-
sarial. Entretanto, a sua elaboração deve 
cercar-se de certos cuidados, consideran-
do a necessidade da observação de requi-
sitos exigidos pela legislação aplicável. 

A Lei das Sociedades Anônimas - Lei 
6.404/1976 (“LSA”), em seu Art. 118, 
estabelece as regras para a sua elabora-

ção e exigibilidade perante terceiros e perante a companhia emissora 
das ações objeto de tal acordo. Destaque-se que a LSA não prevê 
uma forma especial para a sua elaboração, entretanto o Acordo de 
Acionistas deve obrigatoriamente adotar a forma escrita, sob pena 
de não ser passível de arquivamento na sede da companhia como 
exigido pelo mesmo dispositivo legal.

Outra característica essencial para a validade do Acordo diz res-
peito às partes signatárias, que obrigatoriamente devem ser acionis-
tas da sociedade. Para este fim, considera-se acionista aquela pessoa 
natural ou jurídica proprietária de ações na data da celebração do 
Acordo, não podendo também ser excluída a possibilidade de ser 
parte o usufrutuário com direito ao exercício do direito de voto.

Ainda quanto à questão das partes, não raro nos deparamos com 
contratos em que acionistas se comprometem perante terceiros a 
exercer o seu direito de voto de determinada maneira nas Assem-
bleias Gerais. Independentemente da forma adotada, tais documen-
tos não podem ser considerados Acordos de Acionistas nos termos 
do art. 118 da LSA, porque são celebrados por terceiros estranhos 
ao quadro social da companhia. Também importa destacar que não 
é necessário que a companhia emissora das ações objeto do acordo 
seja parte do instrumento para a sua validade.

Outra matéria sensível no que concerne à elaboração de Acordos 
de Acionistas refere-se à delimitação do seu objeto. O Art. 118 da 
LSA estabelece que o Acordo regule o exercício dos direitos conferi-
dos pela ação, como o direito de voto, o poder de controle e a facul-
dade de transferência das ações para terceiros ou outros acionistas. 
Comumente nos deparamos com Acordos de Acionistas que versam 
sobre diversas matérias, entretanto, recomenda-se que o seu conteú-
do restrinja-se às matérias de compra e venda de ações, preferência 
para aquisição e exercício do direito de voto perante a sociedade.

 As duas primeiras referem-se a regras de circulação das ações 
objeto do acordo, comuns em sociedades anônimas fechadas, sen-
do a mais corriqueira a estipulação de direito de preferência para a 

aquisição das ações, caso um dos sócios deseje alienar a sua partici-
pação. Tais regras são de extrema importância porque conferem aos 
acionistas o controle sobre o ingresso de terceiros na companhia, 
assegurando estabilidade ao quadro social e permitindo que os acio-
nistas planejem no longo prazo.

Não obstante a importância das regras de circulação de ações, as 
regras destinadas ao exercício do direito de voto são, sem dúvida, 
as mais importantes de um Acordo de Acionistas. É nesta espécie 
de disposição que os sócios acordam quanto ao preenchimento de 
vagas na administração, condução das Assembleias Gerais e obri-
gações de votar em bloco. Note que tais regras são basilares para a 
efetiva implementação de planejamentos societários e sucessórios 
em empresas, considerando que podem dispor de regras destinadas 
ao exercício do poder de controle, bem como estabelecer regras des-
tinadas à proteção dos acionistas minoritários.

Quanto às formalidades para a sua efetividade, o Art. 118 da LSA 
exige o arquivamento do Acordo na sede da sociedade e a averbação 
da sua existência no Livro de Registro de Ações Nominativas da 
companhia. Após o registro na sede da companhia e da consequente 
averbação dos termos do Acordo nos livros sociais, a companhia fica 
obrigada a observar as disposições do Acordo, sendo vedado à mesa 
da assembleia de acionistas computar voto proferido em infração ao 
referido Acordo. Tal disposição que determina a imposição obriga-
tória do disposto no Acordo perante a companhia se dá quase que de 
forma automática e segura aos acionistas, considerando que as dis-
posições previstas no Acordo são aplicadas, independentemente da 
postura de um eventual acionista inadimplente que vise descumprir 
obrigação assumida em Acordo de Acionistas.

Convém também ressaltar que tal instrumento se encontra à 
disposição dos sócios quotistas de sociedade limitada. Contudo, a 
sua regulação não está expressamente regulada, como no caso das 
sociedades anônimas. Na verdade, a utilização deste instituto nas 
sociedades limitadas se dá pela aplicação supletiva da LSA para as 
sociedades que assim o determinem no contrato social, nos termos 
do parágrafo único do Art. 1.053 do Código Civil.

Seja qual for o caso e independentemente do tipo societário exis-
tente, o Acordo de Acionistas é um importante instrumento para a 
estabilização da relação entre sócios e a previsão de regras desti-
nadas ao funcionamento da sociedade, de forma a evitar litígios e 
confrontos entre eles, permitindo o desenvolvimento organizado da 
atividade empresarial. 

Neste sentido, e considerando as inúmeras exigências legais para 
a sua validade, é sempre recomendável a elaboração de tais instru-
mentos por profissionais capacitados a acomodar o seu conteúdo à 
real necessidade dos seus acionistas ou quotistas, de forma a consti-
tuir uma estrutura simples, concisa e adequada, que confira seguran-
ça às partes signatárias.
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D i a g r a m a d o  p o r  A n d e r s o n  R o s s i  B a r a n  d a  N e r o c o m .

O VG&P devolve um patrimônio 
histórico para Curitiba. O escritório 
fará a restauração da antiga casa do 
século XIX Villa Sophia, localizada 
na Rua Mateus Leme nº 575, que 
será o endereço de sua nova sede. 
Fechada há mais de 15 anos, a casa 

já foi a residência do Bispo e é a úni-
ca construção de origem sueca ain-
da existente no Brasil. A restauração 
terá o projeto do arquiteto Ivan Wo-
dzinsky e leva em consideração as-
pectos históricos da edificação.

   Fernando Vernalha Guimarães parti-
cipou como palestrante do evento Formação 
em Parcerias Público-Privadas - Aspectos 
Essenciais do Diálogo entre o Poder Público 
e a Iniciativa Privada, promovido pela Hiria. 
Voltado para o público especializado, o even-
to ocorreu no dia 05 de novembro de 2013, no 
hotel Blue Tree Congonhas, em São Paulo 
(SP). Vernalha falou sobre a licitação para 
PPPs, abordando temas como o road show, os 
conflitos de escolha essenciais na formatação 
dos editais, o equilíbrio entre potencialização 
do grau de competição na licitação e salva-
guardas para que o melhor licitante seja de 
fato escolhido etc (São Paulo – SP).

  Manuela Hartmann, advogada do 
Departamento de Direito do Trabalho do 
VG&P, participou, no dia 15 de outubro de 
2013, do Seminário Regional de Política 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente 
no Palácio das Araucárias (Curitiba, PR).

   Manuela Hartmann apresentou artigo 
no XIII Encontro Nacional da Associa-
ção Brasileira de Estudos do Trabalho – 
ABET, realizado dia 29 de outubro de 2013, 
na Faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral do Paraná (Curitiba – PR).

   Luiz Fernando Pereira, sócio do 

VG&P, passou a integrar, como membro 
consultor, a Comissão Especial de estudo 
do Anteprojeto do Novo Código de Pro-
cesso Civil do Conselho Federal da OAB. 
A nomeação é do Presidente do Conselho 
Federal da OAB. 

   No último dia 29/10, Luiz Fernando 
Pereira, sócio do VG&P, foi entrevistado 
pela RPC/TV – na condição de consultor 
jurídico do Sinduscon-PR, quando comen-
tou sobre aspectos jurídicos relevantes da 
incorporação imobiliária.

   Luiz Fernando Pereira foi o palestran-
te convidado da especialização em Direito 
Constitucional do IDDE – Belo Horizonte, 
que ocorreu em 9 de outubro de 2013 (Belo 
Horizonte – MG). 

   Fernando Vernalha Guimarães minis-
trou, durante o mês de outubro de 2013, au-
las sobre serviço público, prestação direta 
e indireta, no Curso de Especialização em 
Direito Administrativo da Universidade Po-
sitivo (Curitiba – PR).

   Fernando Vernalha Guimarães foi 
palestrante no XIV Congresso Paranaen-
se de Direito Administrativo, onde falou 
sobre “Contratos Administrativos e PPPs”. 

O evento ocorreu na sede da OAB/PR em 
Curitiba (PR) e foi uma promoção do Insti-
tuto Paranaense de Direito Administrativo.

   Em setembro, Luiz Fernando Pereira 
foi convidado pelo Congresso Nacional 
para falar sobre a reforma do Código de 
Processo Civil. Assim como outros proces-
sualistas brasileiros, fez o pronunciamento 
no plenário Ulysses Guimarães, dirigindo-
-se aos deputados federais que integram a 
Comissão responsável pelo anteprojeto do 
novo CPC.

   Luiz Fernando Pereira, sócio VG&P, 
foi um dos palestrantes do evento da 
OAB que tratou dos 25 anos da Cons-
tituição Federal. O Ciclo Permanente de 
Debates Jurídicos – os 25 Anos da Consti-
tuição Federal, que está sendo realizado em 
Foz do Iguaçu pela OAB Paraná, em par-
ceria com a Itaipu Binacional, é uma opor-
tunidade de promover a reflexão sobre o 
Brasil depois de 1988. A constatação entre 
os participantes – advogados, professores e 
juristas – é de que houve muitos avanços, 
mas há muitos direitos que ainda preci-
sam ser efetivados. O evento começou na 
quarta-feira (13) à noite e prossegue nesta 
quinta-feira (14).

NOTAS E AGENDA

RESTAURAÇÃO HISTÓRICA PARA 

NOVA SEDE

Nova Sede VG&P 
Rua Mateus Leme, 575 Centro Cívico


