




Muitas especulações sobre os planos do novo governo para os diversos setores 

estão em pauta, um dos assuntos mais mencionados é a infraestrutura e as possíveis 

privatizações.

Na capa da edição de março do Informativo Jurídico, as advogadas Natália Muniz de 

Melo e Cristiana Castro falam sobre os novos horizontes do setor e as oportunidade de 

negócios que estão por vir.

Além de outros assuntos do mundo jurídico, como: as questões de proteção de dados 

no direito do trabalho, os precedentes pelo fim da cobrança de 10% sobre FGTS em 

demissões, a importância da revisão de contratos de trabalho etc.

Esperamos que gostem.

Até a próxima edição.

Por: Leite, Tosto e Barros Advogados







A Contribuição Social devida pelos empregadores 

à alíquota de 10% sobre o montante de todos os 

depósitos devidos referentes ao FGTS nos casos de 

demissão sem justa causa foi instituída em 29 de 

junho de 2001 pelo art. 1º da Lei Complementar 

110/01 (“LC 110/01”), a fim de equilibrar as 

contas deficitárias da União à época.

De lá para cá, o mencionado tributo vem sendo 

questionado pelos Contribuintes sob as seguintes 

perspectivas, que merecem especial destaque: 

(i) a inconstitucionalidade da norma, fundamen-

tada na revogação tácita de seu art. 1º, após 

a edição da Emenda Constitucional n. 33/01 

(“EC 33/01”), bem como no exaurimento do pro-

pósito para o qual fora instituído; e (ii) a sua 

inaplicabilidade às empresas optantes pelo Re-

gime do Simples Nacional, que, em seu rol taxa-

tivo de tributos recolhidos de forma unificada, 

não prevê tal cobrança.

No que se refere ao ponto (i) acima, a questão foi 

recentemente julgada pelo E. Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 de forma favorável 

aos Contribuintes¹: entendeu-se que estariam re-

vogadas as contribuições cobradas sobre bases 

de cálculo distintas daquelas fixadas no rol taxa-

tivo introduzido pela EC 33/01, (§2º, inciso III, "a", 

do art. 149 da CF/88 – faturamento, receita bruta 

ou o valor da operação), tal qual o art. 1º da LC 

110/01, por não terem sido recepcionadas.

A constitucionalidade do art. 1º da LC 110/01 

também está pendente de julgamento pelo STF e 

sede de repercussão geral, sob outro aspecto: nos 

autos do RE n. 878.313² questiona-se o propósito 

da manutenção da cobrança em si, visto que, à época 

em que foi instituída a alíquota de 10% do FGTS em 

despedidas sem justa causa, o propósito era sanar o 

déficit (hoje inexistente) nas contas da União advindo 

dos expurgos inflacionários dos planos Verão e Collor I.

No que se refere ao ponto (ii), a questão também foi 

recentemente analisada de forma favorável aos Con-

tribuintes, pelo Juizado Especial Federal de Bragança 

Paulista (SP).³

TRIBUTÁRIO
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¹ Apelação Cível nº 0807214-32.2018.4.05.8300, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 4ª Turma. 
² Recurso Extraordinário nº 878.313 em sede de Repercussão Geral, Supremo Tribunal Federal, Min. Relator Marco Aurélio. 
³ Processo Ordinário nº 5000643-79.2018.4.03.6123, Juizado Especial Federal da 3ª Região em Bragança Paulista, São Paulo.

OS RECENTES E FAVORÁVEIS PRECEDENTES PELO FIM DA COBRANÇA 
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O entendimento do magistrado foi no sentido de que o 

os Contribuintes optantes pelo Simples Nacional não es-

tariam sujeitos ao recolhimento da alíquota adicional 

de 10% em despedidas sem justa causa, porquanto 

não compõe o rol taxativo de tributos sujeitos ao pa-

gamento unificado, de que trata o art. 13 da Lei Com-

plementar n. 123/06 (“LC 123/06”). 

Na ocasião, frisou-se também pela aplicação do prin-

cípio da especialidade, pelo qual a LC 123/06, que 

institui o regime de apuração diferenciado do Simples 

Nacional, deveria se sobrepor ao art. 1º da LC 110/01, 

que institui as regras gerais das Contribuições Sociais.

Em suma, as decisões pelo fim da cobrança adicional 

de 10% sobre o FGTS, nos casos de demissão sem 

justa causa (art. 1º da LC 110/01), vêm se apresen-

tando de forma favorável aos Contribuintes, espe-

cialmente sob o ponto de vista da inconstitucionali-

dade da norma – ainda pendente de análise definitiva 

pelo STF.

De qualquer maneira, é importante ter presente que 

as já anunciadas nomeações de novos Ministros 

para compor o mencionado Tribunal poderão trazer 

sensíveis modificações de entendimento quanto 

aos temas aqui abordados.
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Com pouco mais de 15 meses de vigência, a 

Lei n.º 13.467/2017, ou, como mais conhe-

cida, a Reforma Trabalhista, trouxe diver-

sas inovações legislativas, principalmente 

se comparadas às regras existentes desde a 

década de 1940, que compunham a Consoli-

dação das Leis do Trabalho (CLT) vigente até 

novembro de 2017.

Com a vigência da Reforma Trabalhista, a 

“nova” CLT passou a prever inovações que 

vão desde novos regramentos atinentes a 

jornada de trabalho (não contabilização como 

jornada o período em que o trabalhador gasta 

para trocar o uniforme, por exemplo), como a 

conceituação e a possibilidade de trabalho no 

esquema “home office”.

A possibilidade de se praticar tais inovações 

é imediata para aqueles contratos de traba-

lho firmados a partir da vigência da Refor-

ma Trabalhista, ou seja, novembro de 2017, 

observada a necessidade de previsão contra-

tual, com relação a alguns temas.

No entanto, com relação aos contratos firma-

dos antes da vigência das novas regras 

trabalhistas, embora seja possível a prática 

da maioria das inovações, os empregadores 

devem ter precauções, uma vez que permane-

ce inalterada a impossibilidade de alteração 

do contrato de trabalho de forma prejudicial 

ao trabalhador, direta ou indiretamente, 

mesmo que com sua anuência expressa.

Todavia, na prática, não temos verificado 

grandes movimentações para inserção de 

inovações no dia a dia de trabalhadores 

contratados antes da Reforma Trabalhista. 

Isso importa dizer, em suma, que os empre-

gadores estariam praticando as regras da 

Reforma Trabalhista com trabalhadores 

contratados antes de novembro de 2017 

sem previsões contratuais que possibilitem 

tal prática, em forma de aditivos contratu-

ais, ou, simplesmente, não as praticando, 

deixando de se valer das inovações legais 

que vieram, a nosso ver, facilitar e melhorar 

as relações trabalhistas existentes no país.

A utilização de aditivos contratuais para 

prever a possibilidade de utilização das 

regras previstas na Reforma Trabalhista se 

faz quase que obrigatória, na medida em que 

os contratos trabalhistas firmados antes da 

vigência da referida Reforma não previam a 

possibilidade da prática das novas regras.

Ou seja, faz-se necessária não só uma análi-

se pormenorizada, para avaliar se a aplica-

TRABALHISTA EMPRESARIAL

A REAL NECESSIDADE DE REVISAR CONTRATOS DE TRABALHO FIRMADOS 
ANTES DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A PRÁTICA DAS INOVAÇÕES 
TRAZIDAS PELA REFORMA TRABALHISTA (LEI N.º 13.467/2017)
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ção do novo regramento é 

compatível com aquilo que 

vinha sendo praticado, bem 

como se as novas regras não 

trarão prejuízos aos traba-

lhadores, como, também, 

faz-se necessária a previ-

são de tais alterações nos 

contratos de trabalho manti-

dos entre empresas e empre-

gados, na forma de aditivos 

contratuais.

Ao não realizar uma análise 

pormenorizada, como dito 

acima, bem como não incluir, 

no contrato de trabalho já 

firmado, tal possibilidade, 

o empregador se expõe ao 

risco de questionamentos 

futuros, quanto à impossibi-

lidade de se valer das inova-

ções legais na relação com 

seus empregados.

E são inúmeras as inovações 

de que empregados e empre-

gadores podem se valer, 

para facilitar e dinamizar 

suas relações, tais como: 

i)  flexibilização de jorna-

da; ii)  redução de intervalo 

para refeição e descanso; iii) 

banco de horas e compensa-

ção de jornada; iv)  trabalho 

no esquema “home office”; v) 

obtenção de quitação anual, 

por parte dos empregado-

res, com relação às obriga-

ções trabalhistas devidas 

aos empregados; vi)  a livre 

estipulação contratual, sem 

intervenção do sindicato, 

com aqueles empregados que 

recebem salário mensal igual 

ou superior a duas vezes o 

limite máximo dos benefícios 

do Regime Geral de Previdên-

cia Social (RGPS); vii) inclusão 

de cláusula de arbitragem, 

para solução de possíveis 

conflitos, com empregados 

cuja remuneração seja supe-

rior a duas vezes o limite 

máximo estabelecido para 

os benefícios do RGPS; entre 

outras.

Assim, é de suma importân-

cia que os empregadores 

se valham de profissionais 

da área jurídica, a fim de 

não só, por meio de análi-

se pormenorizada, verifi-

carem a possibilidade, ou 

não, da prática das inova-

ções trazidas pela Reforma 

Trabalhista (especialmente 

àqueles empregados contra-

tados antes de 2017), como, 

também, possam instrumen-

talizar tais práticas median-

te a revisão de contratos de 

trabalho e a elaboração de 

respectivos aditivos, a fim de 

trazer maior segurança jurí-

dica aos envolvidos, empre-

gadores e empregados.
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TRABALHISTA

Em 15 de agosto de 2018, foi publicada a Lei nº 13.709 

(Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), a qual repre-

senta importante marco legal para a proteção de dados 

pessoais e a privacidade no Brasil.

Em breve síntese, este ato normativo dispõe sobre a pro-

teção de dados pessoais e o seu tratamento, inclusive nos 

meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, com o objetivo de pro-

teger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade 

e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural.

Neste contexto, a lei objetiva proteger a privacidade das 

pessoas e reorganizar a maneira como companhias lidam 

com dados e segurança da informação. Essa é a ideia 

central da referida norma, que entra em vigor em 15 de 

fevereiro de 2020 e é aplicável a qualquer operação de 

tratamento realizada por pessoa natural ou jurídica de di-

reito público ou privado.

Em linhas gerais, a lei define como dados pessoais 

quaisquer informações relacionadas à pessoa natural 

identificada ou identificável e dados sensíveis como 

qualquer dado pessoal passível de maior potencial discri-

minatório em relação ao seu titular, estabelecidos na lei 

como os dados sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a orga-

nização de caráter religioso, filosófico ou político, saúde, 

vida sexual, genética ou biométrica de uma pessoa física.

Nas relações de trabalho, os impactos da LGPD começam 

antes mesmo da formalização do contrato, ou seja, é ne-

cessária a observância da legislação desde a abertura do 

processo seletivo, de forma que as empresas deverão 

ser cautelosas ao anunciar a vaga, sem discriminar can-

didatos com base em dados sensíveis (idade, cor, sexo, 

estado civil, religião, aparência física), limitando-se às in-

formações específicas e necessárias para o exercício das 

atividades a que se destina o processo seletivo.

Um dos princípios basilares de LGPD é o da não discrimi-

nação. Ele determina que uma pessoa não pode ser dis-

criminada, de modo que seja prejudicada, com base nos 

seus dados pessoais. Ainda, a LGPD confere ao titular  o 

direito de ter acesso a todos os dados que uma entidade, 

privada ou pública, tem sobre ele.

Assim, a discriminação no processo seletivo causa evi-

dente ofensa a direitos humanos do candidato, bem como 

a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa 

humana (artigo 1º, III) e a direitos fundamentais como a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade 

(artigo 5º, caput), a inviolabilidade à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem das pessoas (artigo 5º, X); a 

direitos sociais como: o direito ao trabalho (artigo 6º); di-

reitos do trabalhador (artigo 7º) como licença à gestante 

(XVIII), licença-paternidade (XIX), proteção do mercado de 

trabalho da mulher (XX), dentre outros.

Em algumas situações, haverá a necessidade de inclusão 

de cláusulas específicas nos contratos de trabalho. É o 

caso, por exemplo, de empresas que transmitem dados 

de seus empregados a terceiros, tais como operadoras de 

planos de saúde, seguro de vida e empresas de gestão de 

folha de pagamento, sendo recomendável, nesses casos, a 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS LEI Nº 13.709/2018, NA ESFERA 
DO DIREITO DO TRABALHO
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revisão dos contratos com esses prestadores de serviços, 

a fim de incluir obrigações definidas na LGPD, sobre a 

forma de tratamento e proteção dos dados transferidos, 

bem como as responsabilidades em caso de eventual 

vazamento.

Já a transmissão de dados a órgãos públicos, necessários 

para a execução de políticas públicas, tais como o encami-

nhamento do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS 

e Informações à Previdência Social (Sefip); do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Re-

lação Anual de Informações Sociais (Rais), não exige 

o consentimento dos empregados, tendo em vista se 

tratar de hipótese de cumprimento de obrigação legal.

Merece muita atenção por parte das empresas a elabo-

ração ou revisão de suas políticas internas, definindo 

de forma bastante clara os setores que poderão ter 

acesso a dados de candidatos, empregados e terceiros, 

bem como a forma de utilização de tais informações, 

inclusive estabelecendo penalidades em caso de uso 

indevido de dados, tais como o envio a e-mails par-

ticulares ou empregados e terceiros sem autorização de 

acesso aos dados. Há que se ter também políticas pró-

prias relacionadas à forma de coleta, atualização e acesso 

dos dados pelos empregados.

As empresas terão o período de 18 meses, até a efetiva 

vigência da lei, para a adoção das medidas necessárias 

para adequação à LGPD. Recomenda-se que os empre-

gadores adotem, desde já, políticas de boas práticas que 

visem à proteção dos dados pessoais de seus empregados 

e prestadores de serviços, exigindo que os seus parceiros 

tenham o mesmo compromisso.
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CÍVEL

A definição acima se constitui na base para a apli-

cação dos dispositivos legais (arts. 1.143 a 1.149 

do Código Civil) que tratam da “circulação” do 

estabelecimento. 

Todos os referidos dispositivos legais demonstram 

preocupação com os fatores de produção organi-

zados a serviço da atividade empresarial, quando 

transferidos para o comando de outro agente 

econômico, mormente quanto à tutela dos in-

teresses que podem vir a ser afetados por esta 

transferência.

De fato, conforme definição de Oscar Barreto 

Filho, o estabelecimento comercial se constitui no 

“complexo de bens ‘lato sensu’ (inclusive serviços), 

organizado pelo empresário para o exercício da ati-

vidade empresarial”¹ e a “razão determinante da pro-

teção jurídica do estabelecimento é a de resguardar 

o atributo vital representado pelo aviamento, que 

somente surge e se mantém com a exploração”². 

Logo, não basta que haja conjunto de bens para que 

se possa falar em existência de estabelecimento co-

mercial. Deve existir, também, atividade.

¹ Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 132. 
² Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 198.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE O TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL
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POR EMPRESÁRIO, OU POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA”. 



Conforme ensina Rubens Requião: 

Esse direito incorpóreo que consubstancia o fundo 

de comércio, constituído sobre tantos outros bens 

imateriais e materiais, é essencialmente pre-

cário, como notam alguns autores. Esse direito 

só se mantém enquanto permanece a exploração 

da organização montada pelo empresário sobre 

o conjunto de bens que forma o estabelecimento 

(Art. 1.142). Cessando esse exercício, perde-se a 

clientela.³

Tais premissas foram adotadas pelo Código Civil 

Brasileiro em seu art. 1.142, ao definir estabele-

cimento como “todo complexo de bens organizado 

para o exercício da empresa, por empresário, ou 

por sociedade empresária”. A partir desta defi-

nição é que se pode verificar o âmbito de aplicação 

dos artigos 1.143 a 1.149, que tratam do trespasse 

e seus efeitos.

Trespasse, para o direito brasileiro, ocorre quando 

um estabelecimento empresarial é alienado, a 

título oneroso, de um empresário para outro. 

Conforme definição de Marcelo Andrade Féres,⁴ 

se trata de contrato bilateral, comutativo, em que 

cada uma das partes se obriga à execução de 

prestações economicamente equivalentes, re-

presentando mecanismo de aquisição derivada 

de titularidade de estabelecimento.

Esta comutatividade contratual não leva em 

consideração somente o valor dos bens que 

constituem o estabelecimento empresarial, 

mas sim o valor da sua função dinâmica real 

e atual,  como instrumento de exercício de 

atividade capaz de lhe garantir um valor 

agregado, denominado como aviamento ou 

good will  pela doutrina.

Neste sentido, se um ou alguns dos bens que 

³ Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 1, p. 335. 
⁴ Estabelecimento empresarial: trespasse e efeitos obrigacionais. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 46.
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vierem a ser alienados não 

representarem a alienação 

do good will ,  não se poderá 

tratar  ta l  a l ienação como 

trespasse.

Na precisa l ição de Barreto 

Fi lho: ⁵

Deve-se fa lar  em trespasse 

do estabelecimento somente 

quando o negócio refere-se 

ao complexo de bens instru-

mentais que servem a ativ-

idade empresarial ,  necessar-

iamente caracterizado pelo 

aviamento objetivo. Quando 

o contrato não se fixa, ex-

pressa ou implicitamente, 

sobre o aviamento, não se 

trata mais de trespasse, mas 

de simples transmissão de 

um acervo desconexo de 

bens; não haverá, como ob-

serva Casanova, cessão, mas 

cessação do estabelecimento. 

(Grifou-se). 

Assim, se o objetivo do ad-

quirente tiver sido, única e 

exclusivamente, a aquisição 

de bens do alienante, pela util-

idade específica que estes bens 

representam em si mesmos, e 

não com a finalidade de aqui-

sição do good will, não se poderá 

falar em trespasse. 

Neste contexto, impõe-se recon-

hecer que, não tendo havido 

aquisição de good will, não será 

aplicável a regra do art. 1.146 

do Código Civil, relativamente 

à sucessão de obrigações do 

estabelecimento empresarial. 

Até porque, como bem ob-

serva Carvalho de Men-

donça,⁶ a alienação do esta-

belecimento comercial, como 

entidade unitária, compreende 

todos os elementos que o in-

tegram principal ou acessoria-

mente. Abrange assim o avia-

mento, a clientela, o material, 

os utensílios, as máquinas, 

as mercadorias, as marcas de 

comércio, as patentes, a insígnia 

e os segredos de fabricação.

Ora, se não há a alienação dessa 

“entidade unitária”, não há o que 

se falar em termos de trespasse.

FILHO, Oscar Barreto. Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.

FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento empresarial: trespasse e efeitos obrigacionais. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2014, vol. 1.

⁵ Teoria do Estabelecimento Comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 208 e 209.
⁶ Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1947, vol. VI, 2.ª parte, 
p. 154-155.
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O advento do Código de Processo 

Civil de 2015 trouxe mudanças 

positivas ao ordenamento jurídico 

brasileiro, principalmente no que 

concerne à liberdade procedimental 

dada às partes, o chamado negócio 

jurídico processual.

Referido instituto permite a adap-

tação dos mecanismos processuais 

às necessidades de cada lide, tor-

nando o processo mais persona-

lizado e, muitas das vezes, mais 

célere, por ser visceralmente 

aquilo que as partes procuram e de 

necessitam.

É a primeira vez que a legislação 

processual pátria proporciona a 

ampliação da já existente atuação 

dos jurisdicionados na regulação 

dos procedimentos judiciais, o que 

tende a trazer maior efetividade às 

demandas, diminuindo, pelo menos 

em tese, a morosidade do Poder 

Judiciário.

A novidade está, mais especifica-

mente, na criação de cláusula geral 

que torna possível a inclusão e 

utilização de muitas das possibili-

dades de autorregulação que não 

encontravam guarida nos negócios 

jurídicos processuais típicos do re-

gramento anterior.

Em poucas palavras, o negócio jurí-

dico processual é a transferência de 

algumas das decisões sobre o trâ-

mite processual para as partes.

O Código de Processo Civil atual 

traz, de forma dispositiva, em seu 

artigo 190, ampla efetividade para 

que se reconheça a existência dos 

negócios jurídicos processuais e 

o autorregramento da vontade, in 

verbis: 

Art. 190. Versando o processo 

CÍVEL

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS 
NO ÂMBITO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
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sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às 

partes plenamente capazes estipular mudanças no pro-

cedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 

deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz 

controlará a validade das convenções previstas neste 

artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos 

de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de 

adesão ou em que alguma parte se encontre em ma-

nifesta situação de vulnerabilidade. 

Assim, poderão as partes, presentes alguns requi-

sitos expressos, dispor sobre o trâmite processual se 

assim entenderem, respeitando os limites também 

expressos em lei.

Conforme ensina Cassio Scarpinella Bueno¹, o poder 

que as partes têm de realizar acordos por diversas 

formas em relação ao direito que admita autocompo-

sição é inegável, no entanto, a novidade está justa-

mente no que será objeto deste acordo.

Doutrinariamente, os negócios jurídicos processuais 

são divididos em duas categorias: os típicos, aqueles 

previamente expressos e regulados por lei (por 

exemplo, a escolha, pelas partes, do perito e a calen-

darização dos atos processuais, que seguiriam prazos 

e ritos afetos às partes); e atípicos, que são aqueles 

que não se encontram descritos especificamente pelo 

Codex, mas encontram acolhida na chamada “cláusula 

geral de negócios jurídicos processuais”, presente no 

supramencionado artigo 190 do CPC, que viabiliza que 

as partes, desde que plenamente capazes e quando se 

tratando de direito que admite autocomposição, deli-

berem sobre todo o caminho que a demanda traçará 

e participem, de maneira efetiva, do trâmite proces-

sual (por exemplo, aumento consensual do tempo de 

sustentação oral; dispensa consensual de assistente 

técnico e acordo para retirada do efeito suspensivo 

da apelação)². 

Nesse sentido, a jurisprudência já está traçando o ca-

minho e a extensão da aplicação dos negócios jurí-

dicos processuais, como se verifica do julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – HO-

MOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – CUM-

PRIMENTO DE SENTENÇA – Intimação para os fins do 

artigo 475-J do CPC/1973 – Ré executada sem ad-

vogado constituído nos autos – INTIMAÇÃO PESSOAL 

– DESNECESSÁRIO – Partes que estipularam mudança 

no procedimento para ajustá-lo a especificidade da 

demanda – NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL PRE-

VISTO NO CPC/2015 – CABIMENTO - Intimações a 

serem realizadas no endereço declinado, ficando au-

torizado o recebimento de intimação por quaisquer 

terceiros que nele se encontrem. 

AUTOCOMPOSIÇÃO E CAPACIDADE PLENA DAS 

PARTES. DISPONIBILIDADE DOS INTERESSES A PER-

MITIR O NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSAL - Inteligência 

do art. 190, do CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA RE-

FORMA. AGRAVO PROVIDO."

(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2045753-

87.2016.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Pri-

vado, Relator Des. Luis Fernando Nishi, Julgado em 

22/09/2016). 

¹ BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 216.

² CUNHA, Leonardo Carneiro da. Negócios Jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, 
Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coord.). Negócios Processuais. Salvador: JusPodivm, 2015
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Em importante trecho do julgado, ponderou-se: 

"Consagrado na nova ordem processual, o CPC/2015 permite o ne-
gócio jurídico processual, como fundamento no dever de colabo-
ração, face aos interesses disponíveis dos envolvidos, como forma, 
ainda, da efetividade da prestação jurisdicional, certo, ademais, que 
a disposição em análise decorre de acordo entre as partes, agora em 
fase de cumprimento, sem que nisso resida qualquer violação de lei"

Ressalta-se que, em que pese à amplitude de apli-

cação dos negócios jurídicos processuais, o legis-

lador impôs limites à eficácia do aludido instituto, 

determinando que, constatada cláusula abusiva 

em contrato de adesão e em situações de vulne-

rabilidade, haverá controle judicial e eventual pro-

núncia de ineficácia ou invalidade do ajustado entre 

as partes.

Em suma, com este instituto, haverá claro fortalecimento 

e responsabilização das partes na construção dos pro-

cedimentos que buscam dar solução aos seus conflitos.

Há, acima de tudo, empoderamento do jurisdicionado, 

que agora se vê capaz de participar efetivamente da de-

manda, tornando o procedimento mais individualizado 

e, por consequência, teoricamente mais eficaz.
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Mas, afinal, o que será concedido de acordo com 
a programação do Governo Federal? 
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As especulações e notícias sobre os planos do novo go-

verno para os setores de infraestrutura no Brasil co-

meçaram logo após o resultado das eleições e, agora, 

o que antes era apenas perspectivas começa a mostrar 

sinais de concretude em torno de projetos herdados do 

antigo governo atrelado a novos empreendimentos ob-

jetivando enfrentar a crise de infraestrutura que assola 

o país, principalmente após a Operação Lava Jato.

O atual governo recebera por parte da gestão anterior 

um pacote fechado de projetos de concessões públicas 

que deverão ser leiloadas em março de 2019, o qual in-

clui licitações para 12 aeroportos, 4 portos e a Ferrovia 

Norte-Sul, que abrange um trecho de 1.537 km para co-

nectar os estados de São Paulo e Tocantins. Ao todo, há 

a expectativa de que os editais lançados tragam cerca 

de R$ 6,5 bilhões¹ para a economia nacional.

Trata-se de uma movimentação governamental em prol 

da maior eficiência dos serviços públicos, cujo sucesso 

depende da atração do capital privado, em virtude da 

grave dificuldade fiscal em que se encontra o país. Para 

tanto, a intenção agora é garantir a maior previsibili-

dade e segurança nos contratos de concessões para a 

iniciativa privada, oferecer financiamentos com juros 

mais atraentes e reduzir a tendência política das agên-

cias reguladoras, mas fortalecendo sua atuação de 

forma gerencial e fiscalizatória.

Segundo o Ministério dos Transportes, é necessária a 

alocação de 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) por 

dez anos consecutivos para dotar o país de sistemas 

eficientes de energia, transportes, telecomunicações e 

saneamento básico capazes de atender minimamente 

a sociedade brasileira. No entanto, neste ano a pers-

pectiva é que se invista apenas 1,7% do PIB, marca 

notoriamente inferior à demandada pela população e 

que demonstra a mais urgente participação do capital 

privado.

Nesse cenário de novos investimentos e restrição finan-

ceira do Estado, as Parcerias Público-Privadas (PPPs) 

têm se destacado. Para melhor elucidação deste mer-

cado crescente, em estudo realizado por consultoria es-

pecializada na área, no início de 2016, existiam em sua 

base de dados 649 projetos, sendo que atualmente este 

número ultrapassa os 1.200.

Nas PPPs, os setores público e privado trabalham em 

conjunto para o desenvolvimento de obras públicas, de 

modo a apresentar um modelo de remuneração para 

as empresas que seja atraente, assim como trazer me-

lhorias reais para a população. O governo, então, passa 

a compartilhar em menor ou maior grau os riscos e as 

responsabilidades do empreendimento, o que motiva o 

investimento privado também em setores e localidades 

tipicamente pouco atrativos.

¹ Mais informações em: http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2018/11/
editais-de-concessoes-devem-gerar-r-6-5-bilhoes-em-investimentos-para-o-pais.
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O professor da UnB (Universidade Nacional de Brasília) 

e integrante da equipe econômica de Jair Bolsonaro, 

Paulo Coutinho, já declarou que a saída proposta pelo 

atual governo será investir no setor privado. Coutinho 

também já enfatizou os problemas na cabotagem 

brasileira. 

“Existe uma burocracia fantástica quando você 

vai da via terrestre para via marítima. Nós pro-

pomos que todo porto público crie um terminal 

especializado em cabotagem e, com isso, a cabo-

tagem vai se viabilizar e vai desafogar os meios 

terrestres”

Afirmou em entrevista ao programa Roda Viva da TV 

Cultura ainda em 2018.

Ao que tudo indica, o atual governo busca a maior efi-

ciência portuária e redução de custos, destacando a im-

portância da integração entre a malha rodoviária e os 

portos brasileiros, bem como demonstrando certo foco 

no setor de transportes.

Percebe-se, portanto, que novos ares estão por vir para 

a atuação conjunta entre o Estado e o capital privado 

em diversos setores voltados à infraestrutura. 

Mas, afinal, o que será concedido 
de acordo com a programação 
do Governo Federal? 

Foram noticiados:

• Aeroportos: 
as concessões abrigarão três blocos de aeroportos 

nas regiões do Nordeste (Recife, Maceió, Aracajú, 

João Pessoa, Campina Grande e Juazeiro do Norte); 

Sudeste (Vitória e Macaé); e Centro-Oeste (Cuiabá, 

Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta)

• Portos: 
quatro terminais portuários entrarão nas conces-

sões em 2019, três no município de Cabedelo, na 

Paraíba, e um projeto “greenfield” em Vitória, no 

Espírito Santo.

• Ferrovias Norte-Sul, Oeste-Leste 
e Centro-Oeste: 
as ferrovias passarão a ligar trechos do Tocantins

ao interior do Estado de São Paulo; do Tocantins à 

Bahia; e do Mato Grosso a Goiás², respectivamente.

• Rodovias: 
o novo governo também está diante da relicitação 

de importantes estradas federais privatizadas 

ainda na década de 1990, como as rodovias Pre-

sidente Dutra (Rio-São Paulo), BR-040 (Rio-Juiz de 

Fora) e BR-116 (Rio-Teresópolis).³

Ainda, há que se considerar a expectativa de in-

vestimentos no montante de R$ 10 bilhões de 
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reais nos seis blocos de aeroportos da Infraero 

que serão concedidos entre 2020 e 2022, além 

do valor de R$ 250 bilhões anuais de investi-

mentos que se pretende alcançar até 2022 em 

diversos setores de infraestrutura, como trans-

portes, energia, saneamento, mobilidade urbana 

e telecomunicações.⁴

Acompanhando a tendência federal, o novo go-

verno do Estado de São Paulo igualmente assi-

nala o grande interesse nas concessões e Parce-

rias Público-Privadas (PPPs). O Governador João 

Dória herdou pacote de projetos de PPPs no 

valor de R$ 23 bilhões de reais em investi-

mentos a médio e longo prazos e já iniciou a 

implementação de alguns, como a concessão 

da expansão do sistema prisional do estado 

ao capital privado.

Igualmente, em janeiro deste ano, o Gover-

nador já havia divulgado que o Aeroporto 

Municipal de Barretos estará entre os 20 

terminais que serão objetos de concessões 

e PPPs, demonstrando ainda mais sua proxi-

midade com a iniciativa privada no que con-

cerne aos avanços na infraestrutura do Es-

tado de São Paulo.

Na mesma data também foi revelada a reto-

mada da concessão do Parque Ibirapuera e 

outros cinco parques da capital paulista. O 

edital havia sido suspenso em julho de 2018, 

porém, com o retorno do projeto, busca-se 

passar para as empresas privadas os serviços 

de gestão, operação e manutenção dos par-

ques, prevendo que a concessionária vence-

dora do certame faça investimentos de R$ 

167 milhões nas áreas, nos 35 anos de vali-

dade do contrato.

Já no setor de saneamento, a tendência em 

muitos estados do país é privatizar o forneci-

mento de água e os serviços de saneamento, 

buscando investimentos no mercado para su-

prir a deficiência do Estado. Para se ter uma 

noção da dimensão do problema na área, o 

Brasil hoje ocupa o 112° lugar entre 200 pa-

íses no ranking mundial de saneamento, po-
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5 Mais informações em: https://www.valor.com.br/empresas/6045357/governo-
de-sao-paulo-estuda-privatizacao-da-sabesp.

sição da qual só conseguiria se alavancar me-

diante a alocação de recursos privados para 

ampliar a cobertura de serviços de água e es-

goto, buscando atingir as metas de universa-

lização definidas no Plano Nacional de Sane-

amento Básico em 2013, hoje desatualizada.

Ainda, vale ressaltar que no Estado de São 

Paulo está sendo estudada a privatização da 

SABESP, ou, ao menos, a maior capitalização 

da companhia, estatal responsável pelo sa-

neamento e distribuição de água, algo que 

poderá trazer o montante de R$ 4 bilhões 

aos cofres públicos, “em estimativas prelimi-

nares”, segundo o atual Secretário da Fazenda 

do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles.⁵

Por conseguinte, é certo que estamos diante de 

um momento político-econômico que vislumbra 

no encontro com o capital privado a saída para 

a crise fiscal do país, buscando na ampliação de 

diversos setores da infraestrutura o melhora-

mento significativo de serviços essenciais à 

população. Diante de uma concepção de desen-

volvimento nacional baseada na iniciativa pri-

vada como alternativa para a atual escassez de 

recursos públicos, apresentam-se não apenas 

meios de alavancar o Brasil, mas oportuni-

dades de negócios potencialmente lucra-

tivos e interessantes para todos os atores 

envolvidos. 
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