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DISPUTE BOARDS

O peso econômico de eventuais confli-

tos nos contratos tem se mostrado relevante 

vetor para o desenvolvimento de procedi-

mentos alternativos de solução de contro-

vérsias. Parte-se do pressuposto de que tudo 

é precificado numa relação contratual. Lo-

go, o tempo para a solução de um possível 

conflito reflete na economia do contrato. 

Além do tempo, a incerteza quanto à ade-

quação técnica da solução oferecida tam-

bém produz seus impactos na equação fi-

nanceira dos contratos. Essas questões são 

mais sensíveis quanto mais duradouras e 

complexas forem as relações contratuais.

Neste contexto de busca de soluções 

mais seguras, surgem os Dispute Boards. 

Eles são comitês ou painéis formados por 

profissionais experientes e imparciais con-

tratados de forma inicial para acompanha-

mento do fim a que se destinam os particula-

res quando contratam. Bastante comuns nos 

Estados Unidos e na Europa, normalmente 

compostos por dois profissionais de áreas 

específicas e um advogado, esses boards 

atuam para que disputas contratuais sejam 

solucionadas sem chegar à Justiça ou mes-

mo à arbitragem.

 Os Dispute Boards constituem-se, via 

de regra, por especialistas da área jurídica e 

técnica, com certa adequação com o objeto 

do contrato. São montados no começo da 

relação contratual, no próprio contrato ou 

em documento apartado. Acompanham, 

logo, a execução do objeto contratado. Esti-

pulam-se, via de regra, reuniões rotineiras 

do comitê para que os seus integrantes co-

nheçam em profundidade e acompanhem os 

detalhes da execução desses contratos.

 É com este suporte que esses painéis 

podem solucionar questões menores e espe-

cíficas relativas a deveres laterais ou instru-

mentais dos contratos, sem a necessidade de 

as partes recorrerem ao alto custo das arbi-

tragens ou à morosidade dos tribunais. Mas 

não somente as questões menores estão des-

tinadas aos Dispute Boards. O instrumento 

destina-se, com muita propriedade, à análise 

das questões difíceis que possam surgir na 

relação contratual complexa e de execução 

continuada. É possível afirmar que, a partir 

de sua configuração, os Dispute Bords reú-

nem condições de propor uma solução mais 

eficaz para qualquer conflito do que o 

árbitro ou o juiz.

 E a razão para isso repousa em três as-

pectos destes comitês. O primeiro relaciona-

se com a sua composição. Normalmente, 

estes boards são compostos por especialista 

e técnicos relacionados ao próprio objeto do 

contrato, juntamente (mas não necessaria-

mente) com um profissional do direito. As 

soluções encaminhas tendem a considerar 

mais os detalhes técnicos envolvidos, mos-

trando-se mais adequadas, assim, aos casos 

analisados. O segundo ponto relaciona-se 

não com a forma de composição dos comi-

tês, mas com o acompanhamento da execu-

ção do contrato. Os Dispute Boards agem 

desde o início, acompanhando toda a execu-

ção do contrato. 

 O terceiro aspecto se relaciona com o 

tempo para a solução dos conflitos. Nestes 

casos, há melhores condições de uma solu-

ção rápida, senão imediata da controvérsia, 

evitando-se a paralisação da execução do 

projeto contratual, sempre penosa e traumá-

tica nestes casos. Em relação aos tipos, a 

doutrina refere-se a Dispute Review Boards, 

Dispute Adjudication Board e Combine Dis-

pute Board. Cada um possui particularida-

des e diferenciam-se pelo grau de vincula-

ção das decisões exaradas.

 O que importa aqui é mencionar que a 

forma de criação e procedimentos a serem 

adotados podem ser livremente disciplina-

dos no contrato. Também o grau de vincula-

ção pode receber disciplina própria. Logo, 

os tipos referidos pela doutrina são mera-

mente exemplificativos e não impõem a 

adoção de formato predeterminado.

Percebe-se que a adoção desta forma de 

resolução de conflitos pode gerar economia, 

especialmente nos contratos complexos e de 

longo prazo. Esta economia decorre, sobre-

tudo, da previsão quanto à solução rápida e 

tecnicamente adequada a eventuais disputas 

que apareçam durante a fase de execução 

contratual.

Luciano Vernalha Guimarães
Sócio da área Cível Corporativo VGP
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No final do mês de julho, a Receita Federal editou a Instrução 

Normativa n.º 1.719, definindo as regras sobre a tributação incidente 

sobre o investimento anjo. A expectativa por esta regulamentação 

era grande, em vista das alterações introduzidas no Estatuto Nacio-

nal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte pela Lei Com-

plementar 155/2016, ainda ao final de 2016. 

Esta alteração, entre outras medidas, inaugurou o tratamento le-

gal da figura do investidor-anjo, em resposta à crescente demanda 

por um ambiente normativo e jurídico propício aos investimentos de 

risco e ao desenvolvimento de novos negócios. 

A ideia de investimento anjo é diretamente ligada às atividades 

de inovação e investimentos produtivos, distinguindo-se pela possi-

bilidade de microempresas ou empresas de pequeno porte recebe-

rem aportes de capital que não o seu próprio capital social. O legisla-

dor parece ter deixado bem claro na redação dos dispositivos que o 

investimento anjo tem por finalidade o incentivo à inovação e dina-

mismo destas pequenas empresas. A alteração da LC 123/06 veio em 

atendimento à demanda por novos modelos de negócios de capital 

de risco, capitaneada pelo segmento das startups.

Por estas razões, a expectativa sobre a tributação destes investi-

mentos era grande, e a regulamentação anunciada pela Receita Fede-

ral, apesar de aplacar um cenário de insegurança regulatória, não foi 

uma boa notícia aos investidores do setor.

Na contramão da política de incentivos trazidos pela LC 

155/2016 e do que sugeriu a Consulta Pública que a precedeu, a 

Instrução Normativa da Fazenda conferiu tributação pouco atrativa 

ao investidor-anjo. Ao que parece, o tratamento despendido ao ren-

dimento do capital pela Receita Federal foi assemelhado ao aplicá-

vel aos rendimentos de um fundo de renda fixa, modalidade de in-

vestimento com menos risco envolvido.

A IN prevê que os rendimentos do investidor-anjo pelo aporte 

efetuado se sujeitam à tributação na fonte (IRRF) e em duas hipóte-

ses: i) periodicamente, quando da participação nos resultados da soci-

edade em que aportou o capital, e ii) no ganho de capital por ocasião 

do resgate do valor aportado, quando decorrido o prazo contratual.  

As alíquotas estabelecidas pela instrução normativa são as se-

guintes:

 

Destaca-se que há tratamento distinto para os contratos de parti-

cipação firmados por pessoas físicas e pessoas jurídicas optantes 

pelo Simples Nacional, Lucro Real, Presumido ou Arbitrado. Para as 

pessoas físicas e jurídicas optantes do Simples, a IN estabelece que o 

imposto retido constitui tributação definitiva. No caso das pessoas 

jurídicas optantes dos demais regimes, os valores retidos represen-

tam mera antecipação do imposto devido no período de apuração. 

Vale mencionar também que o texto da instrução normativa não trou-

xe referências sobre a incidência de contribuições ao PIS e COFINS, 

tampouco sobre a eventual cobrança de IOF.

De pronto, algumas críticas podem ser direcionadas ao modelo 

de tributação eleito pela Receita Federal. As que mais chamam aten-

ção dizem respeito à classificação jurídica da remuneração do inves-

timento como rendimento e não como dividendo (este último isento 

de tributação) e à definição do fato gerador e alíquota por meio de 

instrução normativa. Por enquanto, as discussões são incipientes, 

mas o cenário de embates nesta seara é historicamente promissor.

Dado este contexto, é relevante reunir elementos para a tomada 

de decisão sobre a participação em empresas por meio de aporte de 

capital. Trata-se de um nicho emergente no mercado de investimen-

to, especialmente impulsionado pelo desenvolvimento de modelos 

de negócios inovadores e disruptivos. A possibilidade de ganhos al-

tos é atrelada à assunção de riscos não vinculados a históricos de de-

sempenho (como os fundos de investimentos). A decisão equilibrada 

passa pela avaliação do risco jurídico envolvido, da disponibilidade 

de informações sobre o mercado e sobre a empresa a ser impulsiona-

da. E agora, o custo tributário passa a ser mais um elemento de peso 

nesta balança.

ALÍQUOTA PRAZO

22,50% CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO COM PRAZO DE ATÉ 180 DIAS

20,00%

17,50%

15,00%

CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO COM PRAZO DE 181 DIAS ATÉ 360 DIAS

CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO COM PRAZO DE 361 DIAS ATÉ 720 DIAS

CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO COM PRAZO SUPERIOR A 720 DIAS

RECEITA FEDERAL REGULAMENTA TRIBUTAÇÃO DO 
INVESTIDOR-ANJO

Andressa Saizaki
Sócia da área de Direito Tributário VGP
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UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O MERCADO 
IMOBILIÁRIO: O CONDOMÍNIO DE LOTES

Dayana Dallabrida
Sócia da área de Consultoria Cível VGP

A lei n.º 13.465/2017 criou o modelo 

condomínio/loteamento fechado ou apenas 

veio a regularizar uma situação já consoli-

dada pela prática imobiliária brasileira?

Ora, não é possível negar que, embora 

sem previsão legal expressa, há muito exis-

tem os condomínios e loteamento fechados. 

E ditos condomínios e loteamento fechados, 

assim vulgarmente denominados, coinci-

dem ou se aproximam da estrutura do cha-

mado condomínio de lotes da nova lei.

A Lei de Condomínios Edilícios e a Lei 

de Parcelamento do Solo Urbano previam 

até a vigência da lei n.º 13.465/2017 dois 

grandes tipos de empreendimentos imobi-

liários urbanos: o loteamento, que consiste 

na subdivisão de uma área com a criação de 

terrenos/lotes autônomos e construção de 

infraestrutura urbana pública para atendê-

los, e o condomínio edilício, que consiste na 

criação de unidades imobiliárias autônomas, 

com edificações, alocadas dentro e compar-

tilhando de uma área comum.

Até então se debateu muito sobre a via-

bilidade de um condomínio constituído ape-

nas por lotes, sem projeto de edificação. 

Alguns municípios autorizavam esse arran-

jo imobiliário, embora se questionasse a 

existência de competência legislativa para 

tanto. Naqueles locais em que a legislação 

local não autorizava sua instituição, muitos 

empreendedores submetiam aos órgãos de 

aprovação e registro de imóveis projetos de 

condomínios com edificações que, na práti-

ca, eram individualmente alteradas pelos 

adquirentes das unidades. Ou seja, para a 

aprovação do empreendimento imobiliário, 

apresentava-se um projeto de edificação 

simplesmente pro forma. Um custo desper-

diçado, pois os projetos eram reapresenta-

dos com as características desejadas pelos 

adquirentes das unidades.

Ainda, sob um arranjo formal diferente 

dos condomínios, foi muito praticado até 

aqui o loteamento fechado. Nos termos da 

Lei de Parcelamento do Solo Urbano, o ter-

reno (gleba) era parcelado em lotes e o em-

preendedor promovia obras de infraestru-

tura urbana, então doadas ao Município. 

Porém, muito embora a infraestrutura de-

senvolvida para o empreendimento passasse 

à titularidade do Poder Público, muitos lote-

amentos se fecharam inibindo ou diminu-

indo o acesso público desse espaço. Esse 

modelo foi corretamente muito contestado. 

De fato, não há fundamento legal a impedir 

o livre acesso a esses espaços que, em maior 

ou menor grau, são mantidos pelo Poder 

Público.

O modelo de loteamento fechado tam-

bém gerou controvérsias – até hoje não esta-

bilizadas pelo Poder Judiciário – sobre o 

custeamento de despesas comuns do empre-

endimento. É que não havendo partes co-

muns privadas, pois a infraestrutura no seu 

entorno passa a ser pública, não era possível 

que os seus moradores se organizassem em 

regime de condomínio. Em muitos casos 

foram criadas associações que tinham como 

objetivo fazer o papel do condomínio, arre-

cadando recursos e promovendo benfeito-

rias comuns aos moradores do loteamento. 

Mas essa estratégia também nunca foi bem-

sucedida. O modelo jurídico de associação 

não é adequado a esse propósito. A associa-

ção é voluntária e a ideia de contribuição 

para um benefício comum dos moradores 

do loteamento raramente (ou nunca) terá 

adesão unânime. Aqueles que contribuem 

sentem-se prejudicados por aqueles que não 

o fazem, e assim o modelo vai perdendo 

adeptos e, por conseguinte, sua utilidade.

Agora, pelo novo 1.358-A do Código 

Civil, terrenos podem ser organizados entre 

partes privativas (lotes) e comuns, o que se 

denominou condomínio de lotes, novo insti-

tuto que mistura elementos próprios de lote-

amentos e de condomínios.

A Lei de Parcelamento do Solo Urbano 

conceitua como lote o terreno servido de 

infraestrutura básica, ou seja, de equipa-

mentos urbanos para iluminação pública, 

escoamento de águas pluviais, rede de esgo-

to, abastecimento de água e de energia elé-

trica pública e domiciliar e vias de circula-

ção. Logo, ao estabelecer o condomínio de 

lotes, o legislador requer do empreendedor 

que esta infraestrutura seja implementada. 

A diferença é que agora ela não é mais 

doada ao Poder Público e passa a ser gerida 

privativamente em regime de condomínio.

Ou seja, esse novo instituto veio para 

acomodar juridicamente as duas conturba-

das situações antes descritas. A do condomí-

nio, que agora pode ser instituído pela sim-

ples criação de lotes autônomos sem edifi-

cações (o popular lote nu), e a do loteamen-

to, cujo espaço comum pode ser agora geri-
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do segundo as regras do condomínio edilí-

cio naquilo que for compatível.

A reflexão sobre o novo condomínio de 

lotes leva-nos a concluir, a bem da verdade, 

que a distinção conceitual entre o loteamen-

to e o condomínio vertical (o chamando con-

domínio de casas) nunca foi nítida na lei. 

Isso é tão verdade que o mercado imobiliá-

rio improvisou por muito tempo arranjos 

que misturavam características de um e de 

outro.

Uma regra curiosa do condomínio de 

lotes é a que faz menção à atividade de in-

corporação: “para fins de incorporação 

imobiliária, a implantação de toda a infraes-

trutura ficará a cargo do empreendedor”. 

Esse novo instituto nasceu, portanto, sub-

metido ao regime jurídico dos loteamentos, 

dos condomínios edilícios e também das 

incorporações. Ao que parece, o legislador 

desejou fazer do loteamento um empreendi-

mento a seguir os princípios da atividade de 

incorporação, atraindo, por exemplo, aque-

les institutos que preservam a autonomia 

patrimonial e financeira do projeto imobiliá-

rio: patrimônio de afetação, impenhorabili-

dade dos recebíveis decorrentes da aliena-

ção das unidades (conforme regra do Novo 

Código de Processo Civil) e assim por dian-

te.

Mas o novo instituto imobiliário está 

sofrendo críticas. Uma importante é que o 

condomínio de lotes implicaria a privatiza-

ção de um patrimônio que haveria de ser 

necessariamente público em razão dos prin-

cípios de ocupação urbana. A crítica tem 

sentido por conta da indefinição da propor-

ção que tais empreendimentos podem to-

mar. Se o empreendimento for pensado se-

gundo as proporções de pequenos condomí-

nios de casas, é possível dizer que se equiva-

lerá aos tantos milhares de condomínios edi-

lícios já existentes e, portanto, de menor im-

pacto na cidade. O novo regime nessa pers-

pectiva pouco inova em relação ao regime 

jurídico já existente. Por outro lado, pensan-

do-se sob a perspectiva dos grandes lotea-

mentos, ou seja, aqueles que chegam a cons-

tituir novos bairros na cidade, a crítica é mui-

to relevante por este modelo colocar em ris-

co o processo de modernização do espaço 

urbano. Como bem mencionou o professor 

Flávio Tartuce, as cidades não podem ser 

dominadas por “feudos murados”. E a admi-

nistração desse risco estará a partir de agora 

com os Municípios, que deverão pensar em 

suas políticas públicas conscientes das pos-

sibilidades que o novo instituto trouxe para a 

ocupação fundiária.

Sem deixar de lado as preocupações 

sobre alguns possíveis efeitos negativos que 

a “legalização” dos condomínios e lotea-

mentos fechados podem causar à cidade – 

mas que podem e devem ser geridos pelas 

administrações locais –, o novo instituto 

deve ser comemorado pelo mercado de em-

preendedores imobiliários. Sair da zona de 

incerteza é uma grande vitória. Projetar um 

empreendimento de lotes sem improvisos e 

com a segurança de que ele será recebido 

pelos órgãos e registros imobiliários é, sem 

dúvida, uma condição a gerar benefícios 

econômicos àsociedade de maneira amplia-

da. A lei n.º 13.465/2017 demorou a chegar.

A Lei n.º 13.467/2017 alterou a CLT a fim de adequar a legisla-

ção trabalhista às novas relações de trabalho.

Pelo princípio da irretroatividade, essa lei não será aplicada para 

atos jurídicos praticados antes da sua vigência, ou seja, a lei não irá 

retroagir prejudicando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada.

No entanto, já existem controvérsias quanto à aplicação desta lei 

para os empregados contratados sob a égide da atual CLT. 

Há quem defenda que os contratos atualmente em vigor continu-

ariam regidos pelas normas antigas da CLT e que a Lei 13.467/2017 

só seria aplicada aos contratos celebrados após a sua vigência, que 

ocorrerá em 11 de novembro de 2017.

Esse entendimento está baseado na recente alteração da Súmula 

n.º 191 do TST, que entendeu que a aplicação imediata da nova base 

APLICAÇÃO DA LEI N.º 13.467/2017 NO TEMPO

Maria Fernanda Sbrissia
Sócia da área de Direito Trabalhista VGP



NAMORO SIMPLES, NAMORO QUALIFICADO, UNIÃO 
ESTÁVEL E CASAMENTO:  AS VÁRIAS ESPÉCIES DE 
RELACIONAMENTO E A CONSEQUENTE 
REPERCUSSÃO PATRIMONIAL

Luciana Carneiro De Lara
Sócia da área de Direito de Família VGP

Tr a b a l h i s t a

6 SETEMBRO, 2017

O dinamismo das relações pessoais ocor-

rido nas últimas décadas alterou significati-

vamente algumas categorias de núcleo fami-

liar e fez surgir outras espécies de relaciona-

mento, com as quais grande parte das pesso-

as ainda não está familiarizada. Esse cons-

tante avanço social tem afetado a sociedade 

contemporânea de forma que não se pode 

ignorar as dúvidas que deram origem a dis-

cussões polêmicas envolvendo as entidades 

familiares. E, assim como a sociedade, o 

Direito está em constante evolução, deven-

do acompanhar os fatos e adequar-se à reali-

dade social.

Atualmente, existem várias espécies de 

relacionamento – namoro simples, namoro 

qualificado, união estável e casamento – 

cada qual com efeitos jurídicos próprios. O 

estreitamento das relações, a convivência 

pública e o compartilhamento de vidas tor-

nam cada vez mais difícil diferenciar os ins-

titutos. É comum ver pessoas morando sob 

o mesmo teto com o único objetivo de testar 

o relacionamento antes de dar um passo defi-

nitivo. Essa linha tênue que separa os insti-

tutos faz com que determinadas medidas 

sejam decisivas para garantir uma futura 

proteção patrimonial.

A questão que se pretende discutir con-

siste na consequência patrimonial decorren-
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de cálculo do adicional de periculosidade, prejudicial aos emprega-

dos, fere os princípios da inalterabilidade contratual lesiva (artigo 

468 da CLT) e da irredutibilidade salarial (artigo 7º, inciso VI da CF) 

e, portanto, só seria aplicado aos novos contratos.

Logo, a jurisprudência mais atual do TST é no sentido de que a 

lei nova, prejudicial ao empregado, só vai ser aplicada aos contratos 

de trabalhos novos.

No entanto, o novo texto conferido à Súmula nº 191 do TST se 

contrapõe ao que o TST vinha aplicando em sua jurisprudência.

A Súmula n.° 277 do TST, que aborda a questão da ultratividade 

do acordo e da convenção coletiva, dispõe que as cláusulas previstas 

em acordo e convenção coletiva serão incorporadas no contrato de 

trabalho até que sejam revogadas por negociação coletiva posterior. 

Quando se trata de adicional de insalubridade, a Súmula nº 248 

do TST entende que, havendo mudança no percentual do adicional 

de insalubridade por conta de uma portaria do Ministério do Traba-

lho, esse novo percentual será aplicado aos contratos já em vigor.

Da mesma forma, a Súmula n.º 441 do TST entende que o con-

trato de trabalho é um contrato de trato sucessivo, que se renova mês 

a mês, e por esse motivo o prévio proporcional será aplicado em to-

das as rescisões ocorridas depois da vigência da Lei n.º 12.506/2015. 

Neste sentido, o mais defensável é a aplicação da lei nova aos 

contratos de trabalho que estão em vigor, salvo quanto a fatos que já 

haviam sido implementados antes da vigência da lei.
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te da ruptura da vida em comum. Antes dis-

so, porém, cumpre fazer uma breve distinção 

entre os tipos de relacionamento.

O casamento é a entidade familiar mais 

antiga e sua regulamentação não suscita dúvi-

das. Pressupõe expressa manifestação de 

vontade dos nubentes e celebração solene. A 

partir de então, passa a vigorar o regime de 

bens escolhido pelos cônjuges, termo a partir 

do qual haverá (ou não) comunicação do pa-

trimônio. A sua formalização gera certeza 

acerca do termo inicial da consolidação da 

relação afetiva.

A união estável, por sua vez, foi erigida 

pela Constituição Federal ao patamar de enti-

dade familiar, juntamente com o casamento. 

Antes do Código Civil de 2002, a união está-

vel era regulamentada pela Lei n.º 8.971/94, 

que definiu como companheiros o homem e 

a mulher que mantivessem união comprova-

da, por mais de cinco anos ou com prole. Na 

sequência, em 1996, a Lei n.º 9.278/96 alte-

rou o conceito ao definir como Identidade 

familiar a convivência duradoura, pública e 

contínua, de um homem e uma mulher, esta-

belecida com o objetivo de constituir família. 

Suprimiu, portanto, o prazo de 5 anos e a exis-

tência de prole.

As referidas leis restaram revogadas 

com a entrada em vigor do Código Civil de 

2002 que regulamentou a matéria. O artigo 

1.723 não estabeleceu período mínimo de 

convivência, mas elegeu outros elementos 

caracterizadores, tais como “convivência 

pública, contínua, duradoura e com o objeti-

vo de constituição de família”.

Depreende-se daí que a lei exige dois 

requisitos para a caracterização da união está-

vel: um de ordem objetiva – denominado de 

notoriedade – consistente na convivência 

pública, contínua e duradoura; e outro de 

ordem subjetiva, representado pela intenção 

de constituir família. 

A coabitação, por si só, não evidencia a 

constituição de união estável. Pode, sim, re-

velar um indício da affectio maritallis, mas 

não consubstancia fator decisivo ao reconhe-

cimento da entidade familiar.

Ao contrário do casamento, a união está-

vel não exige formalismo para a sua consti-

tuição. Se não formalizada, aplica-se à união 

estável o regime da comunhão parcial de 

bens. No entanto, podem as partes optar por 

celebrar um contrato de convivência ele-

gendo o regime que melhor lhes convier. 

O requisito essencial para a configura-

ção da união estável é, portanto, o propósito 

de constituir família. Essa intenção, contu-

do, deve estar no tempo presente, a partir do 

efetivo compartilhamento de vidas.

Tal questão é relevante na medida em 

que tanto a doutrina quanto a jurisprudên-

cia passaram a reconhecer a figura do namo-

ro qualificado, que em muito se assemelha 

à união estável.

O namoro qualificado consiste num 

relacionamento público, duradouro, contí-

nuo, podendo haver ou não coabitação, cir-

cunstância absolutamente comum nos dias 

atuais.

Qual seria então a diferença entre am-

bos, já que o namoro qualificado possui 

praticamente os mesmos requisitos da 

união estável?

Conforme dito anteriormente, na união 

estável o propósito de constituir família 

existe no tempo presente. Já no namoro qua-

lificado, há projeção para o futuro da inten-

ção de constituir família. Revela o projeto 

do casal de contrair casamento ou constituir 

união estável num futuro próximo.

O traço distintivo, portanto, é a ausên-

cia da intenção presente de constituir uma 

família.

Já o namoro simples constitui um rela-

cionamento em que há convivência e publi-

cidade, mas não há intenção de se constituir 

futuramente uma família. Não há normas 

previstas para a configuração do namoro 

simples. Tal espécie de relacionamento não 

possui nenhum dos requisitos da união está-

vel, sendo desta facilmente diferenciado, 

além de não gerar qualquer consequência 

jurídica no que toca à comunicação de pa-

trimônio.

Em razão dessa similaridade entre o 

namoro qualificado e a união estável, é 

comum que meros “namorados” ajuízem 

demandas judiciais com o propósito de ob-

ter parte do patrimônio do ex.

Isso porque o único critério diferencia-

dor é o tempo da intenção de constituir famí-

lia – presente na união estável e futuro no 

namoro qualificado. Tal requisito, contudo, 
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mostra-se muito subjetivo e difícil de ser 

avaliado no caso concreto, cabendo ao juiz 

avaliar as circunstâncias diante de cada situ-

ação específica. 

No entanto, apesar da semelhança dos 

requisitos, as consequências quando da rup-

tura apresentam diferenças drásticas. A sim-

ples existência de namoro qualificado não 

confere direito patrimonial algum ao outro. 

Na união estável, aplica-se o regime da co-

munhão parcial de bens, que prevê a comu-

nicação dos bens adquiridos na constância 

da relação (salvo existência de contrato pre-

vendo forma diversa).

É fundamental, portanto, que as pessoas 

tenham conhecimento dessas situações, 

para evitar que algum “desavisado” que es-

teja num namoro qualificado acabe sendo 

acionado para dividir o seu patrimônio no 

futuro.

Em casos como este, se, de fato, há 

união estável, sugere-se a celebração de um 

contrato de convivência entre as partes, que 

representará o marco da existência do rela-

cionamento, além de prever o regime de 

bens escolhido. Caso contrário, é possível 

que meros “namorados” celebrem escritura 

pública declaratória de inexistência de 

união estável a fim de evitar problemas 

futuros.

■ Diretamente de sua sede curitibana, no dia 

10 de agosto, o VGP promoveu um bate-

papo presencial e online sobre startups e 

novas tecnologias. Com mediação de Daya-

na Dallabrida, sócia da área de Consultoria 

Cível do VGP, e exposição de Rumi Con-

tractor, Presidente e COO da Quinnox (Chi-

cago, EUA), o evento contou com a pre-

sença de 40 profissionais de diferentes star-

tups conhecidas no Brasil e no mundo. 

Além da interação presencial, o engaja-

mento também pôde ser visto em tempo 

real, por meio da transmissão ao vivo pro-

movida nas mídias sociais do VGP.

■ Patrick Rocha de Carvalho e Maria 

Fernanda Sbrissia, sócios da área traba-

lhista do VGP, foram professores do curso 

"Nova Legislação - Reforma Trabalhista", 

que realizou-se no dia 16 de agosto, na sede 

da Gerar, em Curitiba (PR). Os sócios do 

VGP falaram sobre as principais mudanças 

trazidas pela Lei 13.467/2017.

■ Fernando Vernalha e Angélica Petian, 

sócios da área de infraestrutura do VGP, 

foram palestrantes no "Fórum PPP Ilumina 

Brasil", que aconteceu no dia 30 de agosto, 

em São Paulo (SP). Com realização da Hi-

ria, curadoria jurídica do VGP e patrocínio 

da Itaipu, o Fórum reuniu diversos investi-

dores, especialistas em infraestrutura, prefe-

itos e secretários, que juntos debateram os 

principais projetos de Iluminação Pública 

para o país.

■ Luiz Fernando Casagrande Pereira, 

sócio da área de contencioso estratégico do 

VGP, foi palestrante no evento sobre "Ética 

e Compliance nas Empresas", promovido 

pelo Sinduscon Paraná. O encontro acon-

teceu no dia 18 de setembro, no auditório da 

sede social da entidade, em Curitiba (PR). 

■  Angélica Petian foi palestrante no evento 

"Concessões e Parcerias 2017 - Entendendo 

e Ampliando as Oportunidades de Negóci-

os", onde falou sobre Concessões e Parce-

rias Público-privadas. O encontro foi pro-

movido no dia 26 de setembro pela CBIC e 

SENAI, em São Luís (MA).

■ Fernando Vernalha será palestrante no II 

Fórum Internacional de Parcerias Público-

Privadas, onde falará sobre gestão de con-

tratos de PPPs. Promovido pela Totem, PPP 

Connect e Rede PPP, o evento será realizado 

entre os dias 18 e 20 de outubro, em Sal-

vador (BA). 

■ No dia 26 de outubro, Luiz Fernando Ca-

sagrande Pereira será palestrante no "Se-

minário do Código de Processo Civil", onde 

falará sobre tutela provisória no NCPC. O 

evento será realizado no auditório da 

OAB/PR, em Curitiba (PR). 

■ Nos dias 09 e 10 de novembro, Fernando 

Vernalha será palestrante e mentor na "Ofi-

cina PPPs e Concessões 2017", em São 

Paulo (SP). Durante o evento, pela primeira 

vez no Brasil, em formato exclusivo, os espe-

cialistas em infraestrutura oferecerão men-

toria para os projetos dos participantes. O 

modelo é uma realização da Hiria, com 

apoio do VGP Advogados, da LSE (The 

London School of Economics and Political 

Science) e da Fundação Escola de Socio-

logia e Política de São Paulo. 
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