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VERNALHA GUIMARÃES &
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Vernalha Guimarães & Pereira é
eleito entre os escritórios de 
advocacia mais admirados do 
país pelas grandes empresas.

Realizado sempre em ano de pleito eleitoral, o Congresso Brasileiro de 

Direito Eleitoral (CBDE) é reconhecido como um dos maiores eventos jurı-́

dicos do paıś. Em 2020, Luiz Fernando Casagrande Pereira, sócio-fundador 

do Vernalha Guimarães & Pereira, foi convidado pela direção do IPRADE, 

instituto realizador do evento, para presidir o CBDE pela terceira vez.

A sétima edição do encontro pretendia reunir presencialmente mais de 

duas mil pessoas. Contudo, diante da pandemia da Covid-19, os planos aca-

baram mudando. O novo formato foi concebido para ser transmitido total-

mente online, diretamente dos estúdios criados para o evento. Junto com 

uma equipe formada por mais de 50 pro�issionais, Pereira conduziu o even-

to ao lado de Ana Carolina de Camargo Clève, presidente do IPRADE, e Paulo 

Henrique Golambiuk, secretário-geral do Instituto e sócio da área de direito 

eleitoral do Vernalha Guimarães e Pereira.

“Foi	um	desa�io	realizar	um	congresso	com	inscrições	pagas,	diante	de	um	

universo	tão	amplo	de	eventos	online	gratuitos.	Outra	preocupação	foi	cons-

truir	um	modelo	que	garantisse	a	segurança	da	equipe	de	organização	e	dos	

poucos	mediadores	que	foram	aos	estúdios.	Os	palestrantes	convidados	parti-

ciparam	dos	painéis	por	sistema	digital	remoto.	Mesmo	com	esse	cenário,	acre-

dito	que	conseguimos	superar	todos	os	nossos	prognósticos”, conta Pereira.

Alguns dados revelam que as condições excepcionais não impediram o 

sucesso do congresso. Entre os dias 17 e 21 de agosto, os blocos de trans-

missão contaram com tecnologia televisiva e audiência de três mil telespec-

tadores. Com patrocıńio do Facebook e do WhatsApp, foram disponibiliza-

das 70 horas de conteúdo. 60 painéis e workshops foram apresentados por 

190 palestrantes do Brasil e do mundo. Ainda, o CBDE contou com a partici-

pação de sete ministros do STF e do TSE. Os temas debatidos ao vivo foram 

destaque em mais de 70 matérias dos principais veıćulos de imprensa.

Na	foto,	o	Ministro	Edson	Fachin	(STF	e	TSE)	e	o	advogado	Luiz	Fernando	Casagrande	Pereira.

SÓCIO-FUNDADOR DO VERNALHA GUIMARÃES & PEREIRA 
PRESIDE UM DOS MAIORES EVENTOS JURÍDICOS DO BRASIL
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Co n t ra to s e E st r u t u ra ç ã o d e N e g ó c i o s

Publicada e em vigor desde 16.07.2020, a Medida Provisória nº 

992 dispôs, além de outros temas, sobre a possibilidade de comparti-

lhamento da alienação �iduciária de bem imóvel para a garantia de 

mais de um contrato de operação de crédito no âmbito do Sistema 

Financeiro Nacional.

  Com alterações na lei 13.746 de 2017, a Medida Provisória per-

mitiu ao �iduciante utilizar o bem imóvel como garantia de novas e 

autônomas operações de crédito de qualquer natureza, desde que 

contratadas com o mesmo credor �iduciário da operação de crédito 

original.

  Para registro, o tıt́ulo de compartilhamento da alienação �iduciá-

ria deve conter uma série de requisitos, alguns coincidentes ao já exi-

gidos para os tıt́ulos de alienação �iduciária simples. Elencam o rol de 

exigências os seguintes itens:  valor principal, taxas de juros e encar-

gos, prazos e condições de reposição do empréstimo, prazo de carên-

cia após o qual será expedida a intimação de constituição em mora, 

declaração do �iduciante pessoa fıśica de contratação em benefıćio 

próprios ou da entidade familiar, previsão do possıv́el vencimento 

cruzado das operações, previsão de que as disposições e os requisi-

tos de que trata o art. 27 da Lei nº 9.514, de 1997, deverão ser cum-

pridos e, previsão, de que, enquanto o �iduciante estiver adimplente, 

este poderá utilizar livremente, por sua conta e risco, o imóvel objeto 

da alienação �iduciária.

  O compartilhamento da alienação �iduciária implica, pela refe-

rida Medida Provisória, em algumas condições especiais na sua exe-

cução, a exemplo da possibilidade do vencimento cruzado entre as 

operações. A ausência de purgação da mora em qualquer das opera-

ções garantidas pelo imóvel faculta ao credor �iduciário considerar 

vencidas antecipadamente as demais operações de crédito contrata-

das no âmbito do compartilhamento da alienação �iduciária, situação 

em que será exigıv́el a totalidade da dıv́ida para todos os efeitos lega-

is. Para essa faculdade, o credor �iduciário deverá exercê-la no mo-

mento da intimação tratada no § 1º do art. 26 da Lei nº 9.514, de 

1997, e promoverá os procedimentos de consolidação da proprie-

dade e de leilão de que tratam os artigos 26 e 27 da Lei nº 

9.514/1997, integrando, necessariamente, o saldo devedor de todas 

as operações de crédito garantidas no compartilhamento da aliena-

ção �iduciária.

  Ainda segundo a Medida Provisória em questão, no comparti-

lhamento da alienação �iduciária, exceto quando uma ou mais opera-

ções tenham natureza de �inanciamento imobiliário habitacional con-

tratado por pessoa natural, a dıv́ida não será considerada extinta e o 

devedor exonerado se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não 

for igual ou superior ao valor integral da dıv́ida.

 Tal Medida Provisória faz agora mais dinâmica a atualização das 

garantias para um mesmo credor. Até aqui, para que o mesmo bem 

imóvel garantisse novas operações, era necessária a integração da 

operação original com a nova com o refazimento do tıt́ulo de aliena-

ção �iduciária, cancelando-se o anterior perante o Registro Imobiliá-

rio.

 As disposições da MP n.º 992/2020 ainda são limitadas às opera-

ções celebradas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, mas o mo-

delo de compartilhamento da alienação �iduciária poderia ser esten-

dido para quaisquer outros tipos de �inanciamento, ajuste que se es-

pera na eventual conversão, em lei, da Medida Provisória em pauta.

Por Dayana Sandri Dallabrida
Sócia da área de contratos e estruturação de negócios

Entenda	o	compartilhamento	de	alienação	�iduciária	trazido	pela	MP	992/2020.

Finalmente, o compartilhamento de alienação 
fiduciária sobre bem imóvel



D i re i to Ad m i n i s t ra t i vo

Precatório da parte incontroversa diante do
julgamento antecipado

Por Caio César Bueno Schinemann
Sócio da área de direito administrativo

Decisão	do	STF	confere	utilidade	prática	à	decisão	parcial	de	mérito	contra	a	Fazenda	Pública.

Dentre as mudanças estruturais veri�icadas no Código de Pro-

cesso Civil - CPC de 2015, destaca-se, em seu artigo 356, a previsão do 

julgamento parcial de mérito. No regime anterior, entendia-se que a 

sentença era una e indivisıv́el: seria proferida em um momento único, 

quando todo o processo estivesse pronto para julgar, sem distinguir os 

capıt́ulos que necessitavam de dilação probatória (ou outro expedien-

te) dos que estavam prontos para julgamento desde logo.

O artigo 356 do CPC alterou essa lógica. No regime em vigência, 

ainda que haja pedidos diversos a serem solucionados, é possıv́el ante-

cipar a decisão acerca de pedidos (i) que mostrem-se incontroversos; 

(ii) que não dependam da produção de outras provas; e (iii) em rela-

ção aos quais o Réu foi revel. A antecipação parcial da solução de mé-

rito gera uma decisão parcial de mérito, enquanto o restante do pro-

cesso continua a caminhar regularmente, na maior parte dos casos, 

mediante produção de provas. 

Ao �inal (ou seja, após a instrução), é proferida decisão em que se-

rão solucionadas tão somente as questões que não foram decididas no 

julgamento antecipado. Não é possıv́el que o Juiz decida novamente 

aquilo que já decidiu de forma antecipada. Inclusive, é ônus da parte 

recorrer da decisão parcial de mérito no momento em que foi proferi-

da, via agravo de instrumento, não podendo tratar dos pedidos ali deci-

didos em apelação ao �inal do processo. As decisões parciais de mérito 

são submetidas à preclusão à medida do momento em que forem pro-

feridas. 

Trata-se de solução conferida a verdadeira irracionalidade do sis-

tema veri�icada no regime anterior. A irracionalidade em questão diz 

respeito à necessidade de aguardar a integral instrução e o julga-

mento do processo (o que pode levar anos) para, então, se requerer o 

cumprimento de pedido que independeria de produção de qualquer 

prova. Ao possibilitar a cisão do julgamento, o Código limita o ônus do 

tempo do processo ao que é estritamente necessário, ou seja, à parte 

que efetivamente depende de instrução processual. 

Julgado parcialmente o mérito, é possıv́el iniciar o cumprimento 

de sentença da parcela decidida, de modo de�initivo, tal qual ocorreria 

diante de sentença una. Se, sob um aspecto geral, nunca houve dúvi-

das quanto a isso, relativamente à Fazenda Pública o tema assume ou-

tras complexidades. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pú-

blica possui caracterıśticas próprias, dentre as quais, de maior desta-

que, tem-se o método de pagamento: o precatório. Sendo a Fazenda 

Pública vencida no processo, é necessário que o credor seja inscrito 

em uma �ila de pagamentos e aguarde o adimplemento de seu crédito, 

sem possibilidade de execução forçada. 

A jurisprudência sempre foi extremamente refratária à possibili-

dade de fracionamento de precatórios. Entendia-se – e ainda se en-

tende – que não era possıv́el dividir o precatório em parcelas diversas 

para que não se incorresse em fraude à ordem de pagamento (por 

exemplo, mediante o fracionamento de um precatório em valores me-

nores, cujo pagamento poderia ocorrer pela via preferencial da requi-

sição de pequeno valor). 

Como �ica a situação do julgamento parcial diante da jurisprudên-

cia que, historicamente, sempre se opôs à possibilidade de divisão do 

precatório? Seria necessário aguardar o julgamento integral da de-

manda para que o precatório fosse expedido e pago?

De forma adequada, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu 

que não. Havendo julgamento parcial antecipado, é possıv́el que haja a 

expedição de precatório correspondente, sem que isso incorra em 

qualquer fraude à sistemática dos precatórios.

Tratou-se da decisão no RE 1205530/SP, em que foi �ixada a se-

guinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisi-

ção de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autô-

noma do pronunciamento judicial, transitado em julgado, observada a 

importância total executada para efeitos de dimensionamento como 

obrigação de pequeno valor”.

Decidir de forma contrária tornaria o julgamento antecipado par-

cial do mérito – uma das alterações fundantes do CPC/2015 – comple-

tamente inútil ao litigante contra a Fazenda Pública. Haveria o retorno, 

com isso, à irracionalidade sistemática veri�icada no regime anterior, 

ou seja, a necessidade de aguardar o julgamento integral da demanda 

para que fosse possıv́el executar parcelas desde logo passıv́eis de deci-

são de�initiva. 
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H e a l t h c a re e L i fe S c i e n ce s

A pesquisa clínica e seus aspectos contratuais
Por Ana Carolina Martinez
Trainee acadêmica

O	desenvolvimento	de	novas	terapias	pressupõe	estudos	clínicos	que	exigem	cautela	pelos	aspectos	patrimoniais	e	de	personalidade	envolvidos.	

Em tempos de pandemia, um dos principais anseios é, sem dúvi-

da, a busca por um novo medicamento ou uma nova vacina que per-

mitam diminuir os efeitos colaterais vivenciados já há muitos meses. 

Contudo, para que tais soluções sejam possıv́eis, é necessário avaliar 

inúmeros aspectos, especialmente os efeitos que cada uma das subs-

tâncias terá nos indivıd́uos. Nesse ponto, imprescindıv́el é a realização 

de pesquisa clıńica em que voluntários humanos, mediante consenti-

mento livre e esclarecido e de forma voluntária, se propõem a partici-

par do estudo. Esta fase ocorre após um estudo prévio, realizado em 

laboratório, até que se cheguem em padrões con�iáveis para experi-

mentação humana. 

De pronto, visualiza-se a presença de inúmeras questões bioéti-

cas. Assim, a Associação Médica Mundial instituiu a Declaração de Hel-

sinque, pela qual estipulou princıṕios éticos em tais pesquisas. Como 

exemplo, tal declaração indica que os estudos devem ser interrompi-

dos sempre que se perceber que a relação risco/benefıćio é desfavo-

rável aos participantes. No Brasil, a regulamentação mais completa é a 

Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde - CNS. 

Tal resolução determina que o primeiro instrumento exigido para 

realização de pesquisa clıńica decorre do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, no qual deve constar a justi�icativa, os objetivos e 

os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com detalha-

mento dos métodos a serem utilizados, explicitação dos possıv́eis des-

confortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa. Este docu-

mento também deve conter, ademais, as providências e cautelas a se-

rem empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adver-

sas que possam causar dano, considerando caracterıśticas e contexto 

do participante da pesquisa. 

Além disso, deve haver a garantia de plena liberdade ao partici-

pante da pesquisa de recusar-se a participar ou mesmo retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização algu-

ma, bem como de manutenção do sigilo e da privacidade dos partici-

pantes da pesquisa. Dentre outros requisitos, é necessária, a aprova-

ção da realização do estudo pelos Comitês de E� tica em Pesquisa. 

Contudo, é muito comum que, nestas pesquisas, estejam envolvi-

dos diversos pro�issionais, não necessariamente ligados às ciências da 

saúde. Geralmente há o patrocinador, que remunerará os médicos in-

vestigadores e a sua equipe, o investigador principal, que conduz a 

pesquisa, e a instituição de pesquisa, onde a pesquisa se realizará, a 

depender dos procedimentos exigidos no protocolo. Dessa forma, é 

de relevo o instrumento de contrato de pesquisa clıńica, no qual cons-

tarão de�inidas as obrigações e responsabilidades de cada uma das 

partes, além do valor que o patrocinador pagará pela pesquisa. 

Este contrato é atıṕico e ainda carece de regulamentação no Bra-

sil, sendo bastante dependente da negociação havida entre as partes, 

que nem sempre é equânime, haja vista sempre a presença de um 

grande patrocinador, usualmente papel das grandes farmacêuticas. 

Nada obstante, algumas cláusulas são primordiais para a construção 

da relação jurıd́ica que se pretende, sendo, uma delas, referente à dis-

tribuição da responsabilidade em caso de efeitos adversos que cau-

sem prejuıźos aos participantes. Isso porque o investigador principal 

e a instituição de pesquisa devem prover atenção médica para qual-

quer intercorrência que leve os participantes a necessitarem de tal as-

sistência. Desse modo, não havendo culpa do médico ou da clıńica, ne-

cessário se faz que o patrocinador reembolse tais despesas. Também 

é necessário veri�icar se houve a contratação de seguro de responsa-

bilidade pro�issional, o qual, apesar de não ser obrigatório, dá maior 

garantia às partes. 

Por outro lado, interesse fundamental está na con�idencialidade e 

na propriedade intelectual. Normalmente, esta �ica exclusivamente 

com o patrocinador, de modo que devem o investigador principal e a 

clıńica comprometerem-se a garantir a con�idencialidade do estudo e 

seus respectivos dados. Tal caracterıśtica é fundamental, haja vista os 

vultosos valores que estão envolvidos no desenvolvimento deste co-

nhecimento. Através desta sucinta apresentação de alguns aspectos 

das pesquisas clıńicas, veri�ica-se a complexidade envolvida. Quanto 

ao Termo de Consentimento, nota-se que a observância estrita a de-

terminadas cláusulas e garantias é essencial, considerando-se que se 

lidará com situações existenciais próprias dos indivıd́uos participan-

tes. Ao seu turno, o contrato de pesquisa clıńica exige uma negociação 

técnica e bastante clara entre as partes, propiciando que diferentes 

aspectos sejam adequados aos interesses de todos os envolvidos, sem 

prejuıźo do tempo da própria pesquisa. 



Esta	é,	certamente,	uma	situação	recorrente.

Os setores comerciais de duas empresas encontram uma oportu-

nidade comum de negócio. Ambas concordam em relação à proposta 

�inal, ansiosas para dar inıćio à parceria. A empresa vendedora, então, 

envia a sua minuta de contrato para assinatura da outra com páginas 

e páginas carregadas de termos legais e linguagem técnica jurıd́ica.

A compradora envia o documento para análise do seu setor jurı-́

dico. A minuta volta cheia de alterações e observações quanto a ter-

mos especı�́icos, limites de responsabilidade. Longas listas de glossá-

rios e de�inições, expressões como “incluindo,	mas	não	limitado	a”, 

sequências in�indáveis de sinônimos para uma mesma palavra e uma 

série de outros jargões compreensıv́eis somente por advogados (e 

olhe lá) seguem por laudas e laudas.

A minuta é reenviada à primeira empresa, com as alterações. O 

setor comercial já não entende metade do texto, e envia para o seu 

jurıd́ico para validação o agora enigmático contrato. E assim por di-

versas outras vezes, até que, �inalmente, chegam a um resultado �inal 

que possa ser assinado pelos representantes das partes. Nesse pro-

cesso, perde-se tempo, dinheiro (porque tudo isso custa caro) e a rela-

ção comercial já sofre desgaste. Isso se já não se desenrolar um con-

�lito em relação ao contrato antes mesmo da assinatura.

Os advogados costumam justi�icar essa linguagem com um único 

argumento: segurança. A previsão expressa de diversas hipóteses e 

possibilidades de interpretação serve para que, se houver um con-

�lito judicial ou arbitral, o julgador possa ler o contrato e saber exata-

mente a quem cabe o direito, ou seja, qual foi a parte que assumiu o 

risco.

Repensando	os	contratos:	um	experimento	prático

No entanto, será que tudo isso é realmente necessário? Um es-

tudo empıŕico realizado na empresa GE Aviation, uma das maiores 

fornecedoras de motores para aviões no mundo, mostra que não. A 

pesquisa, publicada no Brasil pela Harvard	Business	Review de março 

de 2018, teve inıćio em 2014, quando Shawn Burton foi nomeado 

para ser diretor jurıd́ico da empresa. O seu setor era responsável por 

todas as contratações, especialmente para o lançamento de três em-

presas de serviços digitais recém-compradas pela GE Aviation.

A velocidade para que fossem iniciadas as atividades das empre-

sas adquiridas era fundamental. Contudo, logo no inıćio se depara-

ram com um obstáculo: as negociações para cada nova contratação 

demoravam meses, inclusive frustrando os potenciais clientes. A 

equipe de vendas passava mais tempo discutindo termos de contra-

tos do que efetivamente prospectando oportunidades.

Foi então que o diretor recém-nomeado teve uma ideia: por que 

não simpli�icar? Primeiro, avaliaram os modelos de contratos e per-

ceberam que lidavam sempre com sete minutas iniciais, com o nú-

mero médio de 25 páginas (o maior chegando a ter 54 páginas). To-

dos eles seguiam a “regra”, com de�inições longas, repetições, termos 

em itálico, negrito e sublinhado, etc.

O desa�io, então, era reduzir todas as minutas a um modelo úni-

co, escrito na linguagem mais simples possıv́el. Por outro lado, a mi-

nuta deveria conter todas as proteções e garantias aos direitos da em-

presa previstos nas minutas antigas.

A equipe jurıd́ica se juntou com engenheiros e o pessoal de ven-

das e o grupo tirou um dia inteiro fora da empresa para discutir. Vá-

rias ideias surgiram do encontro. No dia seguinte, a equipe jurıd́ica 

começou a redigir a minuta única do zero, sem se basear em nenhum 

modelo anterior, sem Ctrl + C e Ctrl + V. A redação inicial contava com 

cinco páginas, muito menor do que os contratos anteriores; todas as 

cláusulas eram escritas em voz ativa e de maneira direta, com o mı-́

nimo possıv́el de termos técnicos.

O documento foi enviado para o escritório de advocacia externo, 

informando-o da missão da empresa de simpli�icara a linguagem. O 

escritório reuniu todos os seus especialistas para desa�iar o contrato, 

estressando o modelo e testando diversas hipóteses. Três semanas 

depois, a minuta permaneceu com cinco páginas. Apenas algumas 

linhas foram acrescentadas, alguns termos trocados, mas o veredito 

foi claro: a nova minuta era tão segura, em termos jurıd́icos, do que a 

primeira.

Na linguagem dos contratos, menos é mais

Por Bruno Herzmann Cardoso
Sócio da área de contratos e estruturação de negócios

Harvard	Business	Review	indica	que	simpli�icar	a	redação	dos	contratos	pode	facilitar	a	conclusão	de	negócios.
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O que fazer quando a pandemia da Covid-19 
cancela seus planos de viagem

Por Laura Graner Pereira
Advogada da área cível corporativo

Compreenda	o	impacto	das	Medidas	Provisórias	nºs	925/2020	e	948/2020	sobre	o	cancelamento	de	reservas	e	serviços	contratados	

junto	ao	setor	turístico.

Os	resultados	da	simpli�icação

Com o documento aprovado, a equipe de 

vendas foi autorizada a utilizá-lo. O resultado 

�inal foi impressionante: os novos contratos 

demoraram 60% menos tempo para serem 

negociados. Alguns clientes chegaram a assi-

nar contratos de grande valor sem uma alte-

ração sequer. Nenhum deles questionou a 

linguagem simpli�icada.

De fato, a simpli�icação da linguagem jurı-́

dica em geral, não apenas para contratos, é 

uma iniciativa antiga do governo dos Estados 

Unidos. Ainda em 1972, o presidente Nixon 

ordenou que o Federal Register utilizasse so-

mente termos leigos em suas comunicações. 

Em 1978, o presidente Carter publicou uma 

ordem estipulando que todos os regulamen-

tos federais fossem “tão	 simples	 e	 claros	

quanto	 possível”. No governo Clinton, em 

1998, a Presidência emitiu uma ordem ainda 

mais clara obrigando todas as agências fede-

rais a utilizar inglês simples; no mesmo ano, 

a Securities	and	Exchanges	Comission (CVM 

americana) publicou o seu Plain	 English	

Handbook (Manual de Inglês Simples), que é 

usado até hoje. Finalmente, em 2010, o Con-

gresso Estadunidense aprovou o Plain	Wri-

ting	Act	(Lei da Escrita Simples), que tem o 

objetivo de “promover	comunicação	clara	do	

governo	que	o	público	possa	entender	e	usar”, 

inclusive criando mecanismos de �iscaliza-

ção e supervisão da linguagem.

A linguagem contratual clássica tem por 

justi�icativa assegurar os direitos das partes 

contratantes. Contudo, experiências como a 

da GE demonstram que não é preciso ser re-

dundante para ser seguro. Além disso, tam-

bém �ica claro que o jurıd́ico deve auxiliar a 

concretização de negócios e não atrasar ou 

di�icultar as negociações. De fato, o ideal é 

que todos os gestores de contratos tenham 

condições de entender os documentos por 

inteiro, chamando advogados apenas para 

tirar dúvidas pontuais, mas não para que es-

ses tenham de traduzir a linguagem contra-

tual.

E�  sempre momento de repensar e reade-

quar o trabalho jurıd́ico. Na prática contratu-

al, a esperança é de que a mentalidade “me-

nos	é	mais”	seja cada vez mais aplicada pelos 

juristas brasileiros.

O estado de calamidade pública em ter-

ritório nacional foi decretado por meio do 

Decreto Legislativo nº 06/2020, promul-

gado em 20.03.2020. A edição do decreto se 

justi�icou pela pandemia da COVID-19 de-

clarada pela Organização Mundial da Saúde 

em 11.03.2020.

E�  certo que o avanço da pandemia da 

COVID-19 impôs severas restrições de circu-

lação de pessoas, com o intuito de retardar a 

disseminação do novo coronavıŕus. Daı ́a ine-

vitável conclusão de que o setor de serviços, 

mormente aquele ligado ao turismo, é um 

dos mais impactados com tais restrições.

As viagens turıśticas �icaram restritas, 

de modo que a emissão de bilhetes aéreos, 

reservas de hotéis e outros serviços passa-

ram a ser alvo de recorrentes pedidos de can-

celamento por parte dos consumidores. Na-

turalmente, houve queda exponencial do fa-

turamento – senão a quebra – das empresas 

ligadas ao turismo. Cite-se aqui o pedido de 

recuperação judicial requerido pelas Com-

panhias Aéreas LATAM, Avianca, Aeromexi-

co, bem como o pedido de recuperação for-

mulado pela locadora de veıćulos Hertz.

A perspectiva sólida de normalização 

das operações do setor, todavia, é incerta, 

pois o estado de calamidade pública deve 

permanecer até 31.12.2020, de acordo com 

o artigo 1º do Decreto Legislativo nº 6 de 

2020.

Diante desse cenário foram editadas as 

Medidas Provisórias nºs 925/2020 e 

948/2020. Vigentes a partir de 19.03./2020 

e 08.04.2020, respectivamente, ambas fo-

ram prorrogadas por mais 60 (sessenta) 

com vistas a preservar o mercado turıśtico 

da crise perpetrada pela pandemia da 

COVID-19.

A Medida Provisória nº 925/2020 apli-

ca-se exclusivamente às empresas do ramo 

de aviação civil. Em seu artigo 3º, consigna 

que é prorrogado em 12 meses o prazo das 

companhias aéreas para reembolsar valor 

pago pela aquisição dos bilhetes aéreos aos 

passageiros. Ressalte-se que tal dispositivo, 

em seu parágrafo primeiro, assegura a isen-

ção de penalidades contratuais, como taxas 

ou multas, caso os consumidores aceitem o 

creditamento do preço pago pela passagem 

aérea para utilização em compras futuras no 

prazo de 12 meses contados da data do voo 

inicialmente contratado.
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Ao seu passo, a Medida Provisória nº 

948/2020 é aplicável aos prestadores de ser-

viços turıśticos elencados no artigo 21º da lei 

nº 11.771/2009, também chamada Lei Geral 

do Turismo, abrangendo meios de hospeda-

gem, agências e operadores de turismo, 

transportadoras turıśticas, organizadoras de 

eventos, parques temáticos e acampamentos 

turıśticos. Por consequência, as disposições 

constantes na MP nº 948/2020 não se apli-

cam às companhias aéreas, que se sujeitam 

unicamente à  Medida Provisória nº 

925/2020.

O artigo 2º da MP nº 948/2020, prevê 

que, enquanto estiver em vigência, na hipó-

tese de cancelamento dos serviços contrata-

dos junto às empresas supracitadas, ao con-

sumidor devem ser asseguradas três opções: 

a remarcação, o creditamento de valores ou 

outro acordo a ser �irmado com os fornece-

dores e prestadores de serviços.

A remarcação de serviços e reservas 

deve levar em consideração o valor original-

mente contratado e obedecer ao critério de 

sazonalidade (temporada alta, baixa, feria-

dos, etc.) que pode implicar aumento do va-

lor da remarcação. A segunda opção consti-

tui a disponibilização de crédito ao consumi-

dor, do valor despendido na contratação de 

serviços e reservas, para compras futuras.

Tanto a remarcação quanto o credita-

mento deverão ocorrer no prazo de até 12 

meses após a declaração do �im do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo De-

creto Legislativo nº 06/2020, sendo vedado 

aos fornecedores e prestadores de serviços 

exigir e cobrar de custos adicionais referente 

à taxas ou multas para essas diligências. A 

terceira opção facultada trata da negociação 

entre consumidores e fornecedores de 

acordo com sua conveniência.

O parágrafo quarto do artigo 2º da MP nº 

948/2020 estabelece que o reembolso dos 

valores pagos pela contratação de serviços e 

reservas é medida extrema e somente pode 

ser requerido caso os fornecedores se vejam 

impossibilitados de ofertar as três alternati-

vas acima colocadas. Isso quer dizer que qua-

isquer tipos de reembolsos ou devoluções 

somente podem ser realizados salvo impos-

sibilidade de crédito, remarcação ou negoci-

ação, e deverão ocorrer no prazo de 12 me-

ses contados da data de encerramento do es-

tado de calamidade pública, mediante atuali-

zação monetária pelo ıńdice IPCA-E.

Com esse espıŕito, a Secretaria Nacional 

do Consumidor interpretou a MP nº 

948/2020 mediante expedição da Nota Téc-

nica n.º 24/2020. Dela se extrai que “os con-

sumidores não têm um direito imediato ao 

reembolso […] seu exercıćio depende da falta 

de alternativas ofertadas”. Evidencia-se que 

as disposições expressas nas Medidas Provi-

sórias nºs 925/2020 e 948/2020 visam redu-

zir o impacto �inanceiro causado ao setor de 

turismo pela pandemia da COVID-19. Parale-

lamente, buscam assegurar aos consumido-

res a restituição da situação que se encontra-

vam quando da contratação dos serviços em 

momento anterior à pandemia.

Seguindo essa lógica (ainda que por 

meio de redação equivocada), o legislador 

previu no artigo 5º da MP 948/2020 que, em 

caso de cancelamento dos serviços e de re-

servas, é incabıv́el indenização por danos mo-

rais ou aplicação de multa aos fornecedores. 

O cancelamento dos serviços em decorrên-

cia do estado de calamidade pública em vir-

tude de uma pandemia global não se a�igura 

ilıćito civil passıv́el de ensejar indenização 

por danos morais, muito menos essa situa-

ção pode ser encarada como risco do negó-

cio dos fornecedores ligados ao ramo do tu-

rismo.

A análise das Medidas Provisórias nº 

925/2020 e 948/2020 permite concluir que 

elas foram editadas com o objetivo de prote-

ger �inanceiramente as empresas atreladas 

ao setor do turismo que, em virtude da pan-

demia, têm a manutenção de sua existência 

colocada em risco. Obviamente que o encer-

ramento das atividades, ou mesmo a falência 

dos fornecedores desse setor, implica risco 

aos direitos dos próprios consumidores, de 

modo que o legislador pretendeu garantir a 

subsistência dessas empresas com o intuito 

de fazer prevalecer os interesses dos consu-

midores de modo re�lexo.mais” seja cada vez 

mais aplicada pelos juristas brasileiros.
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Notas e Agenda

► No dia 07 de agosto, Fernando	Vernalha, sócio-

fundador do VGP, participou de um debate sobre os 

impactos da reforma tributária nas concessões e 

nas obras públicas. O evento digital foi organizado 

pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

► No dia 13 de agosto, Bruno	Marzullo	Zaroni, 

Ricardo	de	Paula	Feijó e Caio	Cesar	Bueno	Schi-

nemann, sócios do Vernalha Guimarães e Pereira, 

participaram de uma live sobre arbitragem e resolu-

ção de con�litos empresariais. A transmissão foi uma 

parceria entre a Federação da Associações Comerci-

ais e Empresariais do Estado do Paraná e o escritó-

rio Vernalha Guimarães e Pereira.

► Entre os dias 17 e 21 de agosto, Luiz	Fernando	

Casagrande	 Pereira, Paulo	 Henrique	 Golam-

biuk e Maitê	Nakad	Marrez, sócios do Vernalha 

Guimarães e Pereira, foram palestrantes de diver-

sos painéis do VII Congresso Brasileiro de Direito 

Eleitoral. Além da participação em debates e expo-

sições, Pereira presidiu o evento, enquanto Paulo e 

Maitê integraram as equipes de direção de progra-

mação e relatoria de conteúdo. Realizado pela pri-

meira vez em formato digital, o evento contou com 

a presença de mais de 190 palestrantes nacionais e 

internacionais.

► No dia 25 de agosto, Fernando	Vernalha	parti-

cipou de mais uma rodada do Ciclo de Debates 

sobre o Labirinto das Obras Públicas, realizado 

pela Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasi-

leira da Indústria da Construção. Com o estado de 

Alagoas em foco, Vernalha participou do painel que 

debateu os vıćios de contratação nas obras e as solu-

ções viáveis no curto prazo.

► No dia 03 de setembro, com mediação de 

Michel	Vellozo, auditor do Tribunal de Contas do 

Municıṕio de São Paulo (TCM/SP), Fernando	Ver-

nalha falou sobre os impactos da pandemia nos 

contratos de concessão. A palestra online foi orga-

nizada pela Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas do TCM/SP.

► No dia 04 de setembro, Fernando	Vernalha	e 

Thiago	Lima	Breus, sócios do Vernalha Guimarães 

e Pereira, foram palestrantes de um webinar sobre 

o novo marco legal do saneamento básico. Organi-

zado pela Associação Paranaense de Direito e Eco-

nomia (ADEPAR), o evento conta com apoio do Cen-

tro Internacional de Formação de Autoridades e 

Lıd́eres e do Sistema FIEP.

► No dia 17 de setembro, Fernando	Vernalha	

será um dos convidados especiais da série de even-

tos PPP War Room: Controle Externo, onde falará 

sobre os desa�ios do novo marco legal do sanea-

mento básico. Organizado pela Fundação Escola de 

Sociologia e Polıt́ica de São Paulo, MBA PPP & Con-

cessões e pelo Instituto Rui Barbosa, o evento digi-

tal será realizado para auditores, servidores e con-

selheiros dos Tribunais de Contas de todo o Brasil.

Imprensa e Mídia

Escaneie	o	código	QR	e	assista

Em entrevista para a BandNewsTV, Fernando 
Vernalha falou sobre diversos pontos do marco 
legal do saneamento básico

Escaneie	o	código	QR	e	acesse

Em artigo publicado pelo jornal Estadão, Fer-
nando Vernalha abordou as principais dificul-
dades do setor de saneamento

Escaneie	o	código	QR	e	acesse

Na Folha, Fernando Vernalha comentou sobre 
as novas metas para o setor de saneamento e a 
expectativa para os investimentos privados

Escaneie	o	código	QR	e	acesse

No Valor, Fernando Vernalha comentou sobre 
os leilões da área de saneamento previstos para 
o mês de setembro

Escaneie	o	código	QR	e	acesse

Na RecordTV, Fernando Vernalha defendeu a 
nova legislação do saneamento como passo 
importante para elevar a eficiência dos serviços

O escritório Vernalha Guimarães e Pereira é coordenador jurıd́ico de diversos projetos nacio-

nais de infraestrutura pública. Dentre eles, destaca-se o Programa de Privatização da CEDAE, 

no Rio de Janeiro, considerado o maior na área de concessão em saneamento do Brasil. 

Levando em conta o envolvimento do escritório com o setor e a recente aprovação do Marco 

Legal do Saneamento, o sócio Fernando Vernalha foi procurado por alguns dos principais veı-́

culos de comunicação do paıś para comentar sobre os desdobramentos da nova lei. A seguir, 

você confere os QR Codes com os links das principais matérias com comentários e entrevis-

tas de Vernalha, representando a área de infraestrutura e projetos do escritório.

VERNALHA GUIMARÃES & PEREIRA NO CONTEXTO JURÍDICO DO SETOR DE SANEAMENTO

Escaneie	o	código	QR	e	acesse

No InfoMoney, Fernando Vernalha falou sobre a 
ação que contesta no STF a competência da 
ANA no novo marco do saneamento

Na	imagem,	Fernando	Vernalha	durante	uma	entrevista	à	BandNewsTV.
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