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Com intuito de oferecer mais uma ferramenta digital de integração com 

seus clientes e com o público geral, VGP lança o seu novo aplicativo mobile 

para smartphones e tablets, com diversas funcionalidades inovadoras. 

Mediante login e senha¹, no VGP APP, o cliente poderá optar por receber 

notificações em tempo real sobre os principais andamentos dos seus 

processos, como sentenças, audiências e movimentações importantes. 

Além disso, é possível realizar facilmente pré-agendamentos de reuniões 

com nossa equipe de advogados e consultores. 

Ainda, além das funções exclusivas para clientes, o VGP APP traz 

funcionalidades para o público geral. Os usuários poderão ler os artigos e 

publicações do escritório, consultar a lista completa de advogados, ter 

acesso às principais notícias do VGP, dentre outras utilidades. 

Com a primeira versão no ar, VGP já trabalha para em breve lançar 

outras novidades e funções. O aplicativo é compatível com os principais 

sistemas operacionais, é gratuito e está disponível para download na App 

Store (iOS) e Google Play (Android). Baixe e compartilhe essa experiência.

¹ Os Clientes VGP receberão em breve, por e-mail, login e senha exclusivos.
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No último dia 8 de junho, ocorreu em São Paulo um dos eventos 

mais importantes do país sobre infraestrutura. Trata-se do Fórum 

sobre Concessões e PPPs realizado pela Revista Exame e pela Hiria. 

Fernando Vernalha, sócio da área de infraestrutura do VGP, foi um 

dos palestrantes, ao lado de nomes importantes do cenário da infra-

estrutura no Brasil. O evento contou com a participação do Presiden-

te do BNDES, Paulo Rabello, e com presidentes de diversas entida-

des e consultorias dedicadas à infraestrutura. Reportagem completa 

sobre o Evento pode ser encontrada na edição impressa da Revista 

Exame (edição 1140, de 21/06/2017, páginas 50 a 55).

Segundo Vernalha, o interesse das Administrações pelas                                                                                                                 

concessões e PPPs se justifica por duas razões mais evidentes. “Em 

primeiro lugar, por conta das restrições fiscais pelas quais passam 

muitas Administrações brasileiras.  Esses contratos podem funcio-

nar como instrumento para atrair investimentos privados em infraes-

trutura pública. A segunda razão prende-se com os ganhos de efi-

ciência que esses contratos podem gerar. São contratos que ensejam 

uma gestão privada de longo prazo sobre os ativos públicos. Isso per-

mite uma série de ganhos de eficiência, pois o concessionário tende-

rá a perseguir projetos bem formatados e obras bem executadas, por-

que as falhas de projeto e de execução das obras repercutirão em cus-

tos ao longo do ciclo de vida da concessão. Há um alinhamento de 

incentivo bastante interessante e que propicia maior eficiência na 

gestão da infraestrutura pública”.

Em sua palestra, o Presidente do BNDES, Paulo Rabello, cha-

mou a atenção para a nova linha na condução do banco, que pretende 

aos poucos reduzir o subsídio aos financiamentos de infraestrutura e 

melhor a performance em relação à produtividade: “Houve muito 

mais oferta de crédito nos últimos anos, mas com nenhum aumento 

de produtividade... Não vamos financiar nada que não valha a pena’’.

 Um dos temas que mereceu destaque durante o Evento da 

EXAME foi o interesse dos Municípios pelo modelo de concessões 

e PPPs. Trata-se de um dos desafios que temos pela frente, pois não 

apenas os municípios não têm tradição na estruturação de programas 

concessionários, como o mercado natural para acessar projetos muni-

cipais é um mercado novo, emergente. São empresas entrantes no 

mercado da infraestrutura. Há, portanto, desafios a serem vencidos 

pelas Administrações, que precisam se capacitar e se preparar para 

dar conta das análises e decisões complexas que devem ser imple-

mentadas para estruturar programas de concessões e PPPs, assim 

como desafios do lado deste novo mercado, formado principalmente 

pelas médias empresas. Segundo Vernalha, as empresas terão de 

desenvolver sua capacidade associativa, com vistas à formação de 

consórcios para adquirir porte para acessar certos projetos, bem co-

mo terão de melhorar a sua governança.   

“O aperfeiçoamento da governança dessas empresas 

será fundamental para que possam acessar financia-

mentos e seguros demandados na estruturação de 

projetos de concessão e PPP”, diz Vernalha.   

VGP PARTICIPA DO EXAME FÓRUM PPPS E CONCESSÕES
Da equipe de redação do Argumento

Fernando Vernalha, VGP.

Da esquerda para a direita: Fernando Vernalha, VGP; José Carlos Martins, CBIC; 

Ferraz Neto, Sinduscon SP; e Donizette, Prefeito de Campinas. Painel sobre  

fundamentos e gestão de riscos em PPPs e Concessões. 
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Segurança jurídica é, historicamente, um dos principais proble-

mas do sistema imobiliário brasileiro. O considerável risco de perda 

do imóvel por débitos do antigo proprietário ou falhas na cadeia do-

minial e a consequente necessidade de realização de extensas (e sal-

gadas) due diligences têm, naturalmente, o efeito de engessar a reali-

zação de negócios no âmbito imobiliário.

Reconhecendo este cenário, em outubro de 2014 a Presidência 

da República promulgou a Medida Provisória 656/2014, que institu-

iu uma série de medidas voltadas à atribuição de maior segurança às 

operações imobiliárias. Na exposição de motivos, foi expressamente 

declarado que a assimetria de informações – a dificuldade na obten-

ção de todos os elementos de aferição do risco da operação – é a prin-

cipal fonte da fragilidade jurídica das operações imobiliárias na atua-

lidade.

Em janeiro de 2015, houve a conversão da MP 656/2014 na Lei 

n° 13.097, consagrando-se as medidas de reforço à eficácia dos re-

gistros públicos introduzidas pela MP. Em síntese, aumentou-se a 

proteção dos adquirentes em relação às questões jurídicas relaciona-

das aos antigos proprietários, reduzindo, em muito, as possibilidades 

de perda do imóvel após a aquisição.

A primeira medida de proteção introduzida diz respeito à inopo-

nibilidade de circunstâncias não inscritas no registro imobiliário em 

relação ao adquirente. Isto significa dizer que, via de regra, toda e 

qualquer circunstância jurídica que não conste da matrícula do imó-

vel não será oponível ao comprador, independentemente se este está 

ou não de boa-fé. Ex.: se o vendedor possui uma execução judicial 

contra si, mas isto não consta na matrícula do imóvel, o comprador 

tem a garantia de que a execução não incidirá sobre o imóvel adqui-

rido, mesmo que este tenha conhecimento da existência desta execu-

ção.

A segunda medida tem relação com a proteção de terceiros de 

boa-fé em relação a situações jurídicas não inscritas no registro imo-

biliário, especialmente, referentes à possibilidade de evicção. Em 

síntese, a Lei protegeu o adquirente em relação a eventuais falhas na 

cadeia dominial que, no sistema antigo, poderia levar à perda do imó-

vel. Ex.: se um indivíduo, sem saber, comprou um imóvel cuja pro-

priedade do vendedor é fundada em título nulo, este indivíduo (com-

prador) não correrá o risco de perda do imóvel.

A terceira medida, mais específica, tem relação com a proteção 

dos adquirentes de unidades autônomas integrantes de incorporação 

imobiliária, parcelamento do solo ou condomínio edilício. Trata-se 

de uma proteção dos adquirentes de unidades imobiliárias em rela-

ção a eventuais situações jurídicas atinentes ao dono do empreendi-

mento. Ex.: caso um indivíduo adquira um apartamento na planta e 

leve o contrato a registro, este imóvel não poderá ser tomado por cre-

dores da incorporadora responsável pelo empreendimento.

Embora existam exceções às medidas acima expostas, é eviden-

te que, no geral, a Lei efetivamente conseguiu trazer mais segurança 

aos players do mercado imobiliário. Isto porque se diminuiu drasti-

camente o número de circunstâncias que poderiam representar risco 

às operações e, por consequência, diminuiu-se o número de informa-

ções a serem obtidas antes da efetivação do negócio.

No entanto, como é natural, na medida em que se diminuem as 

possibilidades de perda de imóvel pelo adquirente, diminuem-se tam-

bém os recursos dos credores para obter a satisfação deste crédito. 

Trata-se de questão lógica, se os interesses dos credores do alienante 

e os interesses do adquirente recaem sobre o mesmo bem, tem-se 

que a proteção do interesse de um significa a “agressão” ao direito do 

outro.

Pode-se dizer que o ônus de realizar uma due diligence sobre o 

patrimônio do alienante passou do adquirente para o credor do alie-

nante. Isto porque, na sistemática atual, cabe ao credor promover a 

averbação do seu crédito na matrícula do imóvel antes de ser regis-

trada a venda do bem, sob pena de não poder mais utilizar aquele 

imóvel para satisfazer o seu crédito.

Assim, recomenda-se que, logo no início de qualquer demanda 

judicial expressiva, o credor já promova uma busca patrimonial em 

relação ao devedor, a fim de verificar a solvência do devedor e fazer 

constar o seu crédito nas matrículas dos eventuais imóveis encontra-

dos. De outro lado, aos compradores recomenda-se o exame detalha-

do da matrícula atualizada do imóvel, a fim de garantir a inexistência 

de ônus prévios ao registro da compra e venda.

IMPACTOS DA LEI Nº 13.097 DE 2015 NO MERCADO 
IMOBILIÁRIO

Fernando Suzuki
Sócio da área Cível Corporativo do VGP

I m o b i l i á r i o
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CIDADES INTELIGENTES: A INOVAÇÃO  
TECNOLÓGICA EM FUNÇÃO DA MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA URBANA

A concentração da população em áreas 

urbanas é um fenômeno mundial. Segundo 

o relatório da ONU, “Perspectivas da Urba-

nização Mundial” (World Urbanization 

Prospects), de 2014, cerca de 54 por cento 

da população mundial vive em áreas urba-

nas, número que tende a crescer nas próxi-

mas décadas. No Brasil, a concentração é 

ainda mais acentuada.

Este fenômeno em curso traz uma série 

de desafios, como a garantia de acesso às 

necessidades básicas humanas, como o abas-

tecimento de água potável, tratamento de 

esgoto, limpeza urbana, mobilidade urbana, 

segurança, dentre outros.

Neste cenário, em que os problemas ur-

banos se tornam ainda mais complexos, a 

utilização da inovação tecnológica tem se 

mostrado uma solução adequada na busca 

da eficientização dos serviços públicos e 

melhora da qualidade de vida dos cidadãos, 

isto dentro de um contexto de observância 

da sustentabilidade como princípio nortea-

dor. As diferentes vertentes de enfrentamen-

to das problemáticas urbanas, por meio da 

racionalização da infraestrutura urbana com 

a utilização de tecnologias, conformam o 

que vem sendo denominado de Cidade Inte-

ligente (Smart City).

Em apertada síntese, o conceito de Cida-

de Inteligente pode ser entendido como a 

utilização de inovação tecnológica, que per-

mite a interação de dados coletados (Big 

Data), de modo a tornar a infraestrutura ur-

bana e a prestação de serviços públicos mais 

eficientes, reduzindo o desperdício de recur-

sos, tornando os centros urbanos mais sus-

tentáveis, tudo em função da qualidade de 

vida dos cidadãos. 

As experiências de modelos de Cidades 

Inteligentes são diversificadas, abrangendo 

desde áreas como a eficientização da ilumi-

nação pública e a gestão semafórica inteli-

gente para maior fluidez no trânsito, até 

questões como a segurança pública por me-

io de câmeras de monitoramento e a redução 

na utilização de recursos hídricos gerada por 

centrais de reaproveitamento.

Referência no tema, a sul-coreana Song-

do é exemplo de cidade inteligente criada de 

forma artificial. Pensada para se tornar a 

maior aerotrópole asiática (termo utilizado 

para cidades que crescem em torno de um 

aeroporto), Songdo tem o seguinte slogan: 

“A três horas e meia de um terço da popula-

ção mundial”. A cidade, que tem previsão de 

conclusão para sua implantação em 2018, 

ainda será provida de eficiente sistema de 

mobilidade urbana, com sensores que detec-

tam o tráfego de veículos e reprogramam os 

semáforos.

Esse conceito de Cidade Inteligente tem 

forte relação com os propósitos de criação 

das Parcerias Público-Privadas (PPPs), qual 

seja, de fornecimento de serviços públicos 

de alta qualidade, por meio de investimentos 

em infraestrutura por parte dos parceiros 

privados, isto dentro de um planejamento de 

longo prazo. Em certo sentido, as parcerias 

entre Estado e iniciativa privada servem co-

mo instrumento de implementação das Cida-

des Inteligentes.

O desenvolvimento dos atuais projetos 

de Cidades Inteligentes confirma esta rela-

ção. No Brasil, a implantação de modelos de 

cidades inteligentes tem focado no serviço 

de iluminação pública, o que vem sendo via-

bilizado pela celebração de PPPs na modali-

dade de concessão administrativa. Em di-

versas experiências pelo país, os parques de 

Kamai Figueiredo Arruda
Sócio da área de Direito Administrativo do VGP



iluminação pública estão sendo atualizados, 

gerando economia e melhoria na gestão, por 

meio de investimentos em tecnologia pelos 

parceiros privados. Os projetos de mobilida-

de urbana, elemento central na questão urba-

na, também aparecem com destaque.

Ciente das possibilidades que se abrem 

com a utilização das novas tecnologias no 

gerenciamento dos serviços públicos, o Go-

verno Federal lançou em 2016 o programa 

Minha Cidade Inteligente, do Ministério de 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comuni-

cações, que irá selecionar municípios em 

todo o território nacional para recebimento 

de investimentos na implantação de rede de 

fibra óptica e em soluções tecnológicas 

voltadas para cidades inteligentes. 

O Programa, que faz parte do Programa 

Brasil Inteligente (Decreto n° 8.776/2016), 

deve impulsionar o aparecimento de proje-

tos de cidades inteligentes nos municípios 

atendidos, pois fornece a infraestrutura tec-

nológica necessária à interligação dos ór-

gãos públicos locais, permitindo a reunião 

dos dados e sua utilização na eficientização 

dos serviços públicos. É neste sentido uma 

das ações de apoio que os municípios irão 

receber, que consiste na “implantação de 

infraestrutura e serviços de monitoramento 

e vigilância, de melhoria de eficiência de 

serviços públicos e otimização de ações do 

município” (art. 2°, inc. II, da Portaria n° 

2.111/2016).

Abre-se então interessante oportunida-

de para celebração de PPPs, que, utilizando-

se da infraestrutura de tecnologia, possibili-

tem a prestação de serviços públicos de for-

ma mais inteligente, com integração de da-

dos e dimensionamento de demanda pelos 

serviços. Inserida neste movimento, Curiti-

ba deve investir cerca de cem milhões de 

reais na modernização da Administração 

Pública local e na modernização de sua in-

fraestrutura digital, possibilitando a reunião 

de dados para utilização na melhoria dos 

serviços aos cidadãos. O financiamento 

junto ao BNDES foi autorizado pela Lei 

municipal n° 14.063/2012 e deve fazer com 

que a cidade, com vocação inovadora reco-

nhecida nacionalmente, seja alvo de ações 

de eficientização de seus serviços.

Tramita ainda, no Congresso Nacional, 

um projeto de lei que deve impulsionar es-

ses investimentos. O Projeto de Lei n° 

4847/2016 busca permitir a instituição de 

parcerias público-privadas para a criação 

das cidades inteligentes, com foco especial 

na segurança pública. O PL prevê a criação 

de um Fundo de Incentivo à instituição das 

PPPs, com recursos do BNDES, para a im-

plantação dos projetos, que poderão ter ade-

são de entidades estaduais, municipais e 

distritais. Além disto, em busca de influir no 

desenvolvimento da indústria nacional, o 

PL permitia o estabelecimento de margens 

de preferência na contratação de “parceiros 

privados que desenvolvam novas tecnolo-

gias ou que utilizem equipamentos naciona-

is em sua produção”.

Muito embora o projeto ainda demande 

extensa discussão política, além de refina-

mento na técnica jurídica, a previsão da utili-

zação das parcerias público-privadas confir-

ma a posição central do instituto criado pela 

Lei n° 11.079/2004 para a melhoria dos ser-

viços públicos nas cidades brasileiras. 

Aliado ao sentido original previsto na 

Lei n° 11.079/2004, a inserção dos parcei-

ros privados no enfrentamento dos proble-

mas urbanos pode, com a utilização da tec-

nologia disponível na iniciativa privada e 

dos investimentos escassos no setor públi-

co, ser fator decisivo na melhoria da quali-

dade de vida nos centros urbanos.
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RESSARCIMENTO DE ICMS-ST NO PARANÁ: EDIÇÃO 
NOVA NORMA DE PROCEDIMENTO DEIXA 
RECUPERAÇÃO MAIS CÉLERE E SEM NECESSIDADE DE 
PARTICIPAÇÃO DO FISCO

Alberto Bruel
Sócio da área de Direito Tributário do VGP

A cobrança do ICMS na famigerada (e 

polêmica) modalidade da substituição tribu-

tária não é nova e a cada ano que passa avan-

ça para um número cada vez maior de pro-

dutos e operações sujeitos ao regime.

Para aqueles não tão familiarizados com 

esta sistemática, trata-se do regime pelo qual 

o industrial ou importador se responsabili-

zam pelo ICMS devido por varejistas e dis-

tribuidores, presumindo a venda posterior 

destes últimos, substituindo-os na obrigação 

de recolhimento, por isso a denominação do 

método de “substituição tributária”.

Para que funcione de maneira eficiente, 

o regime de substituição tributária se utiliza 

de presunções tanto nas operações (presu-

me-se uma venda futura) quanto no valor 

destas operações (presume-se o preço desta 

venda futura). 

Basicamente o sistema funciona assim: 

quando um varejista adquire um produto de 

um fabricante, presume-se que este varejista 

irá revender o produto adquirido por um va-

lor maior do que comprou (esta presunção é 

obtida pela aplicação de uma MVA - Mar-

gem de Valor Agregado). Sobre a base de 

cálculo obtida com a aplicação do MVA apli-

ca-se as alíquotas de ICMS chegando ao 

valor do ICMS-ST a recolher.

No entanto, para esta presunção ser váli-

da, ela precisa considerar que o consumidor 

final deste varejista está localizado dentro 

do estado (do Paraná), motivo pelo qual o 

ICMS-ST seria devido para este estado (que 

seria o local da operação, ainda que presu-

mida).

Nos casos em que a venda posterior des-

te varejista é efetuada para compradores que 

estão fora do estado do Paraná surge uma 

"anomalia" na presunção, e aquele ICMS-

ST que havia sido recolhido para o estado 

do Paraná acabou sendo recolhido "indevi-

damente", ainda que no momento da venda 

do fabricante para o varejista a presunção 

estivesse correta.

Para corrigir esta anomalia, todos os 

estados que adotam o regime do ICMS-ST 

permitem aos contribuintes o ressarcimento 

do ICMS-ST sempre que estes comprovem 

terem dado saída interestadual das mercado-

rias originariamente adquiridas.

Especificamente no Paraná, houve re-

centes mudanças no direito a este ressarci-

mento, com a edição da Norma de Procedi-

mento Fiscal da Coordenação da Receita do 

Estado n. 27/2017, publicada em 10/03/17. 

De acordo com a nova norma, o contri-

buinte faz o procedimento de levantamento 

dos valores e apropriação dos créditos sem a 

participação do fisco em nenhuma das eta-

pas. Não é necessária homologação ou con-

sulta prévia e o resultado final é a emissão 

de uma Nota Fiscal de Entrada, com o valor 

do crédito a ser apropriado, que deve ser 

lançado diretamente na conta gráfica da 

empresa, permitindo o abatimento com o 

ICMS regular de qualquer das operações.

Embora requeira bastante atenção e al-

gum esforço na sua execução, o procedi-

mento compensa pela celeridade e desne-

cessidade de participação do fisco, bastando 

que seja mantido um dossiê do levantamen-

to do crédito pelo período de cinco anos 

após a sua utilização.

Reforçando, os contribuintes que efetu-

aram saídas interestaduais de produtos ad-

quiridos com ICMS-ST do Paraná têm dire-

ito a reaver os valores pagos e compensá-los 

com ICMS próprio. Como trata-se de direito 

sujeito ao prazo prescricional de 5 anos e os 

créditos são corrigidos por índice abaixo da 

inflação, recomenda-se efetuar o ressarci-

mento com a maior celeridade possível, pre-

ferencialmente através de rotina periódica 

para este fim.
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A problemática sobre a cobrança das taxas de manutenção por 

Associações de Moradores em loteamentos fechados envolve a dis-

cussão e ponderação de princípios basilares do ordenamento jurídico 

brasileiro e do direito constitucional de livre associação. Inúmeras 

ações foram propostas discutindo a validade ou não da cobrança des-

sas “taxas”, contribuições de manutenção ou de conservação, criadas 

por associações de moradores ou administradoras de loteamentos. 

Isto porque, em muitos casos, essas taxas têm sido impostas a todos 

os proprietários, associados e também aos não associados, que não 

aderiram ao ato que instituiu a associação ou mesmo o encargo.

A questão controvertida está na obrigatoriedade ou imposição de 

uma contribuição dessa natureza a pessoas que não querem manter-

se associada ou nunca aderiram à Associação de Moradores. E isso 

em um loteamento fechado sim, mas que não se confunde com um 

condomínio propriamente dito. Muito embora não se ignore o direito 

constitucional de liberdade de associação, os fundamentos apresen-

tados pelos que defendem a validade de cobrança dessas taxas, pela 

Associação de Moradores, a todos os proprietários de imóveis em 

loteamentos fechados são igualmente relevantes. 

Na prática, as Associações de Moradores acabam sendo criadas 

no âmbito desses loteamentos fechados por uma necessidade identi-

ficada pelos próprios moradores (ou por um grupo deles), que bus-

cam na associação uma forma de manter serviços básicos e que bene-

ficiam a área comum desses loteamentos (conhecidos como “condo-

mínio de fato”). Os serviços usualmente praticados e mantidos por 

essas associações são relacionados à segurança/vigilância, abasteci-

mento de água, conservação das vias internas e das áreas comuns, 

como parques e bosques. 

A justificativa, assim, da imposição da taxa de conservação a 

todos os integrantes do loteamento fechado está no fato de que o ser-

viço prestado pela Associação beneficia a todos. E, por outro lado, 

admitir que um ou outro morador do loteamento não pague a contri-

buição mensal para a manutenção do loteamento seria evidente enri-

quecimento ilícito por parte dessas pessoas, em prejuízo dos demais. 

Essa discussão, sobre a legalidade da obrigatoriedade da cobran-

ça dessas taxas, já foi tema de julgamento, sob o rito do artigo 1.036 

do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), pelo Superior 

Tribunal de Justiça (tema 882). Na oportunidade do julgamento, saiu 

vencido o Relator dos recursos, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

que, em interpretação conforme a Constituição Federal (e procuran-

do atender parcialmente à pretensão de ambos os lados), atribuiu co-

mo critério a ser utilizado, para determinar se o proprietário de imó-
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vel integrante de loteamento fechado deve ou não responder pelas 

despesas coletivas, o momento em que imóvel foi adquirido em rela-

ção à constituição da associação de moradores. 

Ou seja, se ao adquirir o imóvel a Associação de Moradores já 

estava constituída, o adquirente, novo proprietário, não poderia ale-

gar seu desconhecimento. Isto porque livremente optou por adquirir 

aquele imóvel, dentro daquele loteamento fechado, dentre outros 

que poderia escolher. O “aceite” e a adesão à Associação seriam táci-

tos, obrigando o proprietário ao pagamento das taxas de conserva-

ção. Por sua vez, se a constituição da Associação for posterior à aqui-

sição, o proprietário estará livre da obrigação de arcar com tais des-

pesas se não deseja participar. 

Apesar dessa solução um tanto quanto salomônica proposta pelo 

Relator dos recursos, o entendimento que prevaleceu na Segunda 

Sessão do Superior Tribunal de Justiça foi o que privilegiou sobretu-

do o direito constitucional de livre associação. Por decisão não unâ-

nime estabeleceu-se que “as taxas de manutenção criadas por associ-

ação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas 

não anuíram".

Embora essa questão já tenha sido decidida no Superior Tribunal 

de Justiça, ainda está pendente de julgamento o Recurso Extraordi-

nário nº 695.911/SP, no qual foi reconhecida a repercussão geral da 

matéria. A decisão definitiva sobre a constitucionalidade da cobran-

ça e obrigatoriedade das taxas de manutenção por Associações de 

Moradores em loteamentos fechados ainda está por vir. 

E, apesar da decisão desfavorável no âmbito do Superior Tribu-

nal de Justiça, os defensores das Associações ainda podem ter espe-

ranças. Ao menos ao considerarem o parecer favorável da Procura-

doria-Geral da República, que, reconhecendo o direito de liberdade 

de associação, defende que não é razoável que este prevaleça sobre o 

interesse comum e coletivo dos moradores, de implementarem infra-

estrutura e serviços que venham a beneficiar a todos. Isto porque, 

mais do que garantir puramente o direito de livre associação, “o prin-

cípio da vedação do enriquecimento ilícito igualmente encontra am-

paro nos objetivos do Estado Democrático de Direito e da Repúbli-

ca, como relevante fator na construção de uma sociedade livre, justa 

e principalmente solidária (art. 3º, I, CF)”. 
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NOTAS E AGENDA

■ No dia 11 de abril, Luiz Fernando Casa-

grande Pereira, sócio da área de contencioso 

estratégico do VGP, foi palestrante no II Curso 

de Atualização do Novo CPC, promovido pela 

Escola Superior de Advocacia (ESA/PR) e pelo 

Instituto Paranaense de Direito Processual 

(IPDP). As aulas foram ministradas na sede da 

OAB/PR, em Curitiba/PR.

■ No dia 27 de abril, Fernando Vernalha, 

sócio da área de infraestrutura do VGP, foi pa-

lestrante no IV Encontro dos Municípios com o 

Desenvolvimento Sustentável (EMDS), onde 

falou sobre a estruturação de programas de 

PPPs e Concessões como alternativas para a 

crise. O evento aconteceu entre os dias 24 e 28 

de abril, em Brasília/DF.

■ Nos dias 25 e 26 de maio, Fernando Ver-

nalha foi palestrante no 89º ENIC, o maior 

evento da indústria da construção da América 

Latina. Vernalha participou dos painéis “Janelas 

para Corrupção” e “Governança e Ética como 

Política de Resultados Corporativos”. O evento 

foi realizado em Brasília/DF.

■ No dia 31 de maio, o Instituto Vernalha Gui-

marães e Pereira (iVGP) promoveu o evento 

“Gestão e Tecnologia de Contratos”. O evento, 

que foi realizado na sede curitibana do VGP, 

contou com a presença da sócia da área de con-

tratos do escritório, Dayana Dallabrida; de 

Henrique Flôres e Bruno Doneda, fundadores 

da legaltech Contraktor - Tecnologia em Con-

tratos.

■ No dia 01 de junho, Luiz Fernando Casa-

grande Pereira foi palestrante no VII Con-

gresso de Ciência Política e Direito Eleitoral, 

onde falou sobre processo eleitoral. O evento 

foi realizado em Teresina/PI. 

■ No dia 06 de junho, Luiz Fernando Casa-

grande Pereira foi palestrante no III Congresso 

de Processo Civil: CPC 2015 em debate, onde 

falou no painel sobre o tema “coisa julgada”. 

Organizado pela OAB/PR e ESA, o evento foi 

realizado no Teatro Guaíra, em Curitiba/PR.

■ No dia 08 de junho, Fernando Vernalha pro-

feriu palestra no Fórum Exame - PPPs e Con-

cessões 2017, que contou com a participação de 

grandes nomes da área de infraestrutura do ce-

nário nacional. Vernalha falou sobre as oportu-

nidades em programas municipais de PPPs e 

Concessões. Organizado pela Revista Exame e 

Hiria, o evento aconteceu em São Paulo/SP.

■ No dia 21 de junho, Fernando Vernalha pro-

feriu palestra sobre “Estruturação de Programas 

de Concessões e PPPs”, no Instituto Brasiliense 

de Direito Público (IDP), em Brasília/DF.

■ No dia 22 de junho, Fernando Vernalha foi 

palestrante no evento “TCE em Debate”, que 

aconteceu no auditório do Tribunal de Contas 

de Santa Catarina, em Florianópolis. Vernalha 

falou sobre os aspectos jurídicos das Parcerias 

Público-privadas (PPPs).
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