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O VG&P, por intermédio do iVG&P (Instituto Vernalha 

Guimarães & Pereira), promoveu um curso de atualização sobre o 

Novo Código de Processo Civil – que passa a valer a partir de 

março de 2016. Com a presença de advogados internos das 

empresas que são clientes do escritório e outros convidados, foram 

quatro sessões para debater as principais inovações do Novo CPC. 

As aulas foram ministradas pelo sócio fundador do VG&P, Luiz 

Fernando Pereira, mestre e doutor em processo civil pela 

Universidade Federal do Paraná. O evento se insere na própria 

ideia de criação do iVG&P: promover cursos de formação e 

aperfeiçoamento jurídico, usando o auditório do escritório. Só em 

2015 já foram promovidos cinco encontros para debater temas 

jurídicos e outros já estão programados. Todos os departamentos 

do VG&P, em todas as áreas de atendimento do escritório, estão 

envolvidos na missão do iVG&P. 

CONVERSANDO SOBRE 
 O NOVO CPC
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NOÇÕES BÁSICAS DO REGISTRO DE SOFTWARE

PORTARIA REGULAMENTA A CONSOLIDAÇÃO DO 

REFIS DA CRISE

Wagner Buture Carneiro
Advogado do Departamento de Direito Cível do VG&P

Andressa Akemi Saizaki
Advogada do Departamento de Direito Tributário do VG&P

Apesar do titular do software possuir a faculdade de 

registrá-lo ou não perante o Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI (registro de trechos do código fonte e não como 

patente) o registro é fundamental.

O software é uma propriedade intelectual extremamente 

vulnerável, pela facilidade com que pode ser copiado e pela 

excelente qualidade das cópias, tão boas quanto a versão original. 

Portanto, o registro perante o INPI é cautela determinante nas 

questões relativas à pirataria, pois será sobre tal documento que se 

fará o exame de mérito, de anterioridade, por peritos num 

procedimento necessário para as decisões das ações judiciais.

Por isso, é crescente o entendimento de que devem ser 

levadas a registro as partes principais do código fonte. As 

informações que fundamentam o registro são sigilosas, os 

documentos são colocados dentro de um envelope especial e 

ficam guardados em arquivo de segurança do INPI, não sendo 

dado conhecimento de seu teor, sequer a funcionários do setor 

encarregado pelo registro. A revelação só ocorrerá a reque-

rimento do titular ou por ordem judicial. 

Por estas questões de segurança o registro é procedido 

apenas perante o INPI e não perante a Biblioteca Nacional. 

Para proceder com o registro, o criador do software não 

precisa depositar todas as informações ou o programa inteiro. 

Basta que apresente os dados referentes ao autor do programa de

Em meados de 2014, o Governo 

Federal oportunizou aos contribuintes a 

regularização de pendências tributárias 

federais por meio do Refis (Lei nº 

12.996/14). O levantamento dos valores 

dos débitos e o recolhimento dos adianta-

mentos legais se deu com base nos 

cálculos realizados pelos próprios contri-

buintes.

No último dia 30 de julho de 2015, 

a Procuradoria da Fazenda Nacional, em 

conjunto com a Receita Federal do Brasil 

emitiram a Portaria Conjunta PGFN/RFB 

nº 1.064/2015, que dispõe sobre a 

consolidação da dívida, fixando o prazo 

para indicação dos débitos a serem 

parcelados e a informação do número de 

parcelas pretendidas. 

Os procedimentos para a con-

solidação dos débitos deverão ser 

realizados exclusivamente nos sites 

da RFB ou PGFN  nos endereços 

http://www.receita.fazenda.gov.br ou 

http://www.pgfn.gov.br, nas seguintes 

datas:

– de 8 a 25 de setembro de 2015: para 

todas as pessoas jurídicas, exceto as

computador e ao titular, se distinto do autor; identificação e 

descrição funcional do programa de computador e os trechos do 

programa e outros dados que considerar suficientes para 

identificá-lo e caracterizar a sua originalidade. 

No tocante à duração da proteção do registro, no caso do 

software, face à rapidez de sua obsolescência, a proteção sofre 

maior limitação temporal. A duração da tutela dos direitos 

relativos ao programa de computador é de 50 anos, contados a 

partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou 

na ausência desta, da sua criação, nos termos do artigo 2º, §2º da 

Lei de Software. 

Cessando a referida proteção, a criação cai em domínio 

público, sendo dispensável qualquer autorização do autor para o 

exercício de qualquer direito relativo ao programa de com-

putador.



optantes pelo Simples Nacional e as 

omissas na apresentação da DIPJ relativa 

ao ano-calendário de 2014;

– de 5 a 23 de outubro de 2015: para todas 

as pessoas físicas e as pessoas jurídicas

optantes pelo Simples Nacional e as 

omissas na apresentação da DIPJ relativa 

ao ano-calendário de 2014.

Para que a consolidação tenha 

efeito, os contribuintes deverão liquidar

todas as prestações vencidas até o mês 

anterior ao da consolidação, bem como o 

eventual saldo devedor das modalidades 

de pagamento à vista até o último dia do 

respectivo período.

D i re i t o d o Tr a b a l h o

FORNECIMENTO DE RESIDÊNCIA ALUGADA AO 

EMPREGADO E SUA INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO
Patrick Rocha de Carvalho
Advogado Coordenador do Departamento de Direito do Trabalho do VG&P

O caput do artigo 458 da CLT estabelece que " Além do 

pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os 

efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras 

prestações 'in natura' que a empresa, por força do contrato ou do 

costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum 

será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas 

nocivas". A lei, portanto, determina que a moradia fornecida pelo 

empregador, a princípio, detém natureza salarial. A lei, portanto, 

determina que a moradia fornecida pelo empregador, a princípio, 

detém natureza salarial.

Para saber se o caráter dessas vantagens oferecidas, em 

especial a habitação, é remuneratório ou não, é preciso indagar se 

o benefício é fornecido pelo trabalho (com claro caráter 

retributivo, portanto) ou para o desempenho do trabalho (se ele é 

essencial para o desempenho das atividades).

Recentemente, em 12 de agosto de 2015 (RR - 2862300-

73.2008.5.09.0001), a Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho, en-

carregada de uniformizar a jurisprudência no âmbito da Alta 

Corte, decidiu por manter uma condenação em integração dos 

alugueis pagos à remuneração de um trabalhador em Curitiba

(PR).

No caso em questão, o engenheiro morava em São Paulo 

(SP) e seu mudou para a capital paranaense ao ser contratado pela 

empresa. A empregadora assumiu, desde a mudança, o paga-

mento dos aluguéis por entender que a locação era necessária para 

o empregado realizar suas atividades. Os valores desem-

bolsados, durante o contrato de trabalho, assim, não eram 

considerados parte do salário (entendimento da empresa).

Na discussão judicial, todavia, a empresa não conseguiu 

provar a necessidade da locação do imóvel para a prestação dos 

serviços (como condição essencial para que isso ocorresse).

 Logo, pela falta de prova da empresa, manteve-se o 

entendimento de que a habitação não era fornecida de modo a 

viabilizar a realização do trabalho e, portanto, se integrava ao 

salário. Assim, com fundamento no artigo 458 da CLT e Súmula 

nº 367, inciso I, do Tribunal Superior do Trabalho, a integração 

salarial foi mantida ("  I - A habitação, a energia elétrica e veículo 

fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispen-

sáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, 

ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado 

também em atividades particulares"  ).

D i re i t o Tr i b u t á r i o
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integrantes, como seu déficit também é 

suportado por todos.

Se os fundos de pensão possuem 

recursos e seu resultado superavitário é 

devolvido aos participantes, assistidos e 

patrocinadores, seu déficit e suas obri-

gações igualmente devem ser suportadas 

por todos. 

Esta afirmação pode ser realizada 

a partir da premissa existente no sistema 

de previdência complementar acerca da 

responsabilidade compartilhada sobre o 

equilíbrio financeiro e atuarial e na ne-

cessidade de sua reavaliação periódica, 

expressas nos arts. 7º e 21 da Lei 

Complementar nº 109/2001.

Eventuais modificações realiza-

das nos regulamentos e planos de custeio 

dos fundos são, portanto, inerentes à 

previdência complementar e se aplicam a 

todos os integrantes dos planos (partici-

pantes, assistidos e patrocinadores).

Cumpre assinalar ainda que, mui-

to embora a reavaliação das premissas

D i re i t o P rev i d e n c i á r i o

O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, O MU-

TUALISMO E O DIREITO ADQUIRIDO NOS PLANOS 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Wyvianne Rech
Advogada do Departamento de Direito Previdenciário do VG&P

O sistema brasileiro de previdên-

cia complementar é fundado na constitui-

ção de reservas, estabelecidas a partir de 

cálculos atuariais que prevejam as despe-

sas e tenham a finalidade de garantir o 

custeio do plano e o benefício contrata-

do. 

Para tanto o regime financeiro de 

capitalização torna-se obrigatório para os 

planos de benefícios de prestações con-

tinuadas e programadas, sendo que ao 

final o benefício será decorrente do mon-

tante de contribuições efetuadas e do 

resultado de investimentos realizados.

Já o plano de custeio, reavaliado 

anualmente, tem a incumbência de esta-

belecer o percentual de contribuição ne-

cessário à manutenção e equilíbrio dos 

fundos de pensão, especialmente quando 

se trata de planos de benefícios definidos. 

Sob essa perspectiva, a ocorrência 

de déficit ou superávit, no caso de 

desequilíbrio atuarial dos fundos de 

pensão, influenciará todos os participan-

tes, assistidos e patrocinadores do plano, 

na medida em que pelo mutualismo todos 

os envolvidos serão beneficiados ou pre-

judicados de acordo com o resultado dos 

investimentos. 

Pelo princípio do mutualismo, 

consubstanciado na responsabilidade 

compartilhada sobre o equilíbrio financei-

ro e atuarial, por exemplo, se os recursos 

aportados no curso da relação de custeio 

de um plano de benefício definido não são 

suficientes para a manutenção do fundo de 

pensão recorre-se à ideia de solidariedade 

entre todos os envolvidos. 

Existe, no caso, explícito meca-

nismo de solidariedade, de modo que 

tanto o excedente do fundo de pensão é 

aproveitado em favor de seus próprios  

atuariais e das contribuições seja não só 

permitida como obrigatória para a manu-

tenção dos fundos de pensão, deve ser 

observado o direito adquirido ao saldo 

acumulado de cada participante e assisti-

do, ou seja, direito ao resultado das 

contribuições vertidas ao plano de previ-

dência e da rentabilidade das aplicações 

durante a fase contributiva.

Por direito adquirido entende-se o 

direito subjetivo definitivamente incor-

porado ao patrimônio jurídico do titular 

(já consumado ou não). Com isso se 

afirma que, em previdência complemen-

tar, apenas é direito adquirido do partici-

pante, que tenha cumprido os requisitos 

para obtenção do benefício previsto no 

plano, a aplicação das disposições regula-

mentares vigentes na data em que se 

tornou elegível. Da mesma forma como 

ao assistido é assegurado o direito adqui-

rido ao valor do benefício concedido. 

Porém, o reconhecimento do di-

reito às condições de elegibilidade a aque-
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dos benefícios contratados e equilíbrio fi-

nanceiro e atuarial dos fundos de pensão. 

Não existe direito subjetivo sobre 

o regime de custeio e sim responsabilida-

de compartilhada sobre este. Assim, exis-

tindo a previsão e permissão legal expres-

sa de alteração das contribuições e reava-

liação das premissas atuariais por óbvio 

que não existe direito adquirido a estas, na 

medida em que não há a possibilidade de 

incorporação do valor (absoluto ou per-

centual) das contribuições ao patrimônio 

dos participantes, assistidos e patrocina-

dor.

A partir dos princípios inerentes 

ao sistema da previdência complementar 

– responsabilidade compartilhada (mutu-

alismo) e contributividade – e do regime 

de capitalização fundado na reavaliação 

atuarial é possível afirmar que não há 

direito adquirido ao regime de custeio do 

plano de benefício. Mas sim apenas aos 

direitos subjetivos incorporados ao patri-

mônio jurídico dos participantes e assisti-

dos, como a aplicação das regras de elegi-

bilidade quando já cumpridos todos os 

requisitos e valor do benefício.

le que já cumpriu todos os requisitos à 

obtenção do benefício e do direito ao 

valor do benefício aos assistidos não sig-

nifica a garantia de direito adquirido sobre 

o regime de custeio. 

O regime de custeio, como previs-

to na legislação vigente, pode e deve ser 

alterado a partir da reavaliação das pre-

missas atuariais com a finalidade de 

manter o equilíbrio financeiro do sistema. 

Com a existência de previsão legal ex-

pressa, inclusive, de alteração nas contri-

buições dos participantes, assistidos e 

patrocinadores para assegurar o custeio

D i re i t o C í ve l C o n s u l t i vo

CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Dayana Sandri Dallabrida
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Cível Consultivo do VG&P

Um tema ainda pouco explorado na Doutrina Brasileira, 

porém com relevante importância para a construção econômica 

de um contrato, é o instituto contratual de limitação de responsa-

bilidades – ou, também, a chamada cláusula de não indenizar.

José Aguiar Dias definiu a cláusula de não indenizar, 

importada do direito estrangeiro, como sendo “a convenção pela 

qual o devedor da obrigação obtém do credor a renúncia à ação de 

perdas e danos” (Cláusula de não-indenizar. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1980. p. 37). Ainda, na elaboração do conceito 

pelo referido autor, diferencia-se a exclusão da responsabilidade 

da exclusão da respectiva consequência: “a cláusula de não 

indenizar não torna ninguém irresponsável pelo cumprimento de 

suas obrigações, mas exime o causador do dano da consequência 

do inadimplemento” (Cláusula de não-indenizar. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1980. p. 38).

No regime jurídico brasileiro de direito privado não há 

vedação à cláusula de limitação de responsabilidades, à exceção 

da sua estipulação para contratos de adesão. Na caracterização do 

contrato de adesão há um necessário reconhecimento de uma 

limitação na manifestação da vontade de uma das partes 

(reconhecida pelo ordenamento como hipossuficiente e vul-

nerável) e, portanto, previsões que impliquem em renúncia a 

qualquer direito pela parte hipossuficiente são reputadas 

ilegítimas.

Mas a cláusula de não indenizar é possível para aqueles 

contratos em que a manifestação da vontade dos agentes é plena -

ou seja, para os chamados contratos paritários.

Um erro de interpretação recorrente sobre a cláusula de 

não indenizar é a presunção de que ela afetaria o equilíbrio 

econômico da relação. Contanto, essa visão ignora questões 

econômicas subjacentes. Os contratos empresariais, paritários 

que são em regra por sua formação, devem ser lidos à luz da 

operação econômica que eles representam. Devem ser interpreta-

dos a partir da premissa de que os seus agentes negociaram

D i re i t o P rev i d e n c i á r i o
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exaustivamente suas condições e o fizeram com o objetivo de 

conseguir a troca econômica desejada. Abriram mão de algumas 

vantagens e assumiram riscos com a finalidade única e exclusiva 

de obterem individualmente o melhor negócio que seria possível 

obter naquelas condições.

Nesse sentido Paula Forgioni escreve que contratos

comerciais são “instrumentos econômicos em sua essência” 

(Teoria Geral dos Contratos Empresariais - 2ª edição. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 57) e que assim “represen-

tam o ajuste de vontade dos agentes de mercado que, agindo 

racionalmente e dentro daquilo que é possível prever no momento 

da contratação, por meio dos quais se estabelecem e negociam as 

melhores condições do negócio” (Teoria Geral dos Contratos 

Empresariais - 2ª edição. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2012. p. 68).

Portanto, na avaliação do negócio pelos seus agentes, a 

indenização é um bem econômico que também pode ser ajustado 

e assim compor a matriz de riscos e responsabilidades de um 

contrato. Anote-se que a perspectiva de alocação de riscos foi 

absorvida pela ideia de equilíbrio econômico do contrato, esta 

alçada à condição de princípio com o Código Civil de 2002. A 

divisão dos riscos significa, portanto, estabelecer o equilíbrio 

econômico daquele contrato que se negocia. 

 A cláusula de não indenizar ou mesmo a de limitação de 

algum risco retira de um dos agentes uma responsabilidade que 

decorreria espontaneamente da sua posição contratual, transfe-

rindo-a para o outro agente. Mas a transferência desse risco estará 

necessariamente ponderada na equação econômica que confor-

mará seu preço. Por exemplo, um vendedor que se exime da 

responsabilidade pelo perecimento da mercadoria após a entrega, 

praticará um preço da venda inferior, de modo que o comprador 

experimente alguma forma de compensação econômica pela 

redistribuição dos riscos. A limitação de responsabilidade, 

portanto, estará considerada na composição das prestações eco-

nômicas do contrato. 

Apesar do fácil entendimento sobre a razão de existência 

de uma cláusula de limitação de responsabilidades, não houve,

por enquanto, um avanço institucional a bem acomodar a sua 

aplicabilidade. Os Tribunais brasileiros ainda não estabeleceram 

uma linha interpretativa firme dessa cláusula.

Há contradição nos precedentes jurisprudenciais dos 

Tribunais Estaduais sobre a interpretação da cláusula de não 

indenizar. Em julgados do Tribunal de São Paulo (Apelação n. 

9145437-46.2005.8.26.0000) e do Tribunal do Rio Grande do Sul 

(Apelação Cível n. 40237) se confirmou a validade da cláusula de 

não indenizar considerando a lógica econômica subjacente aos 

contratos. Porém, em outra oportunidade, ao decidir questão 

sobre um contrato de distribuição de produtos de informática, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Cível n. 079.455-4/3) 

entendeu que a cláusula de não indenizar era inválida sob o 

fundamento de que “a ninguém é lícito renunciar o direito de 

petição ao Poder Judiciário ante lesão ou ameaça a direito”, além 

do que seria possível apenas a renúncia a “determinada e 

específica indenização”. Verificou-se nesse segundo precedente 

do Tribunal de São Paulo um julgamento precipitado do caso, que 

não considerou em nenhum aspecto a operação econômica 

veiculada pelo contrato.

O tema, enfim, sofre com interpretações oscilantes, o que 

gera, consequentemente, insegurança para a avaliação e alocação 

dos riscos do negócio pelos agentes econômicos. É o que escreve 

LEONARDO BRANDELLI:

A alocação de recursos pelos agentes econômicos requer 

um determinado nível de segurança, de modo que 

instituições eficientes garantirão tal patamar mínimo. A 

sua falta levará os agentes a não alocarem seus recursos 

em determinados ativos, ou a exigirem uma recompensa 

bastante alta.

   

A cláusula de não indenizar deve ser interpretada sempre 

e necessariamente conforme a racionalidade econômica do 

contrato, pois é a operação econômica que lhe deu origem que 

determinará as regras do jogo, ou seja, que delimitará o que os 

agentes poderiam ou não ter feito.

OS VALORES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Bruno Fonseca Marcondes 
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Societário do VG&P

D i re i t o S o c i e t á r i o

A adoção de práticas de governança pelas companhias e 

grupos empresariais deve ser pautada pela aplicação de quatro 

princípios ou valores básicos, que se bem observados proporcio-

nam as empresas aderentes maior credibilidade perante as de-

mais. 

Cada vez mais a governança constitui um fator diferencia-

dor para a atração de investimentos públicos e privados acompa-

nhais em geral em um mundo cada vez mais globalizado e com-

D i re i t o C í ve l C o n s u l t i vo
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petitivo, sendo elemento fundamental para o desenvolvimento e 

fortalecimento do mercado de capitais em todo o mundo. Neste 

ponto, a adoção de boas práticas de governança pelas empresas é 

providência fundamental em todas as economias de mercado no 

mundo moderno.

A adoção das boas práticas de governança pelas compa-

nhias visa a consagração de quatro princípios básicos em suas 

relações, tanto internas quanto externas, são elas: i) conformidade 

legal (compliance); ii) prestação de contas (accountability); iii) 

transparência (disclosure) e; iv) equidade (fairness).

Conformidade Legal (compliance): Também chamada 

por parte da doutrina como responsabilidade corporativa, repre-

senta a conformidade do cumprimento das normas reguladoras 

pelos acionistas e diretores da companhia em conformidade com 

as regras estatutárias, regimentos internos, códigos de boa 

conduta ou do ordenamento legal do país da incorporação da em-

presa.

 Conselheiros e executivos devem zelar pela continuidade 

e o desenvolvimento da companhia na busca dos resultados 

econômicos (objetivo último das corporações), mas atuando 

sempre de forma econômica, social e ambientalmente responsá-

vel.  

A atuação responsável é condição indispensável para 

atingir resultados econômicos de forma continuada ao logo do 

tempo. Essa atuação envolve o relacionamento com os principais 

stakeholders, ressaltando-se seu papel em relação ao meio 

ambiente, à sociedade e aos colaboradores.

Do ponto de vista ambiental a boa governança não exige a 

preservação das condições originais do meio ambiente pela 

companhia, considerando que a atividade econômica sem dúvida 

modifica o ambiente em sua volta. Entretanto, a boa governança 

demanda que as companhias preservem as condições mínimas 

para a disponibilidade de água, energia e ar, em quantidade e 

qualidade suficientes, para que a própria humanidade evolua e 

sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. 

Empresa responsável é aquela que consegue consumir o mínimo

possível de insumos para produzir o máximo de produtos e ser-

viços, retornando o mínimo possível de efluentes e rejeitos para o 

meio ambiente.

Do ponto de vista social, a empresa deve primar a atuação 

para sintonizar as suas atitudes e resultados alinhados com os 

interesses dos stakeholders situados no seu entorno (comunidade 

local e regional, ONGs, associações e etc.).

Quanto aos colaboradores, permanece a preocupação em 

manter os seus funcionários comprometidos e motivados levam a 

obtenção de melhores resultados. O alinhamento dos interesses 

dos shareholders perante este importante grupo de stakeholders 

internos constitui elemento fundamental para o crescimento e a 

desenvolvimento da empresa.

Prestação de contas (accountability): O princípio da 

prestação de contas demanda basicamente que os agentes da 

governança devam prestar contas da sua atuação, assumindo 

integralmente as consequências de seus atos ou omissões.

A prestação de contas é um valor que principalmente 

obriga os administradores da empresa (diretores e conselheiros), 

mas não só. A nova doutrina já entende que obriga a todos aqueles 

que diretamente ou indiretamente são impactados, assim como 

clientes, fornecedores, empregados, cada um dentro da sua área 

de atuação e da sua esfera de relacionamento com a companhia. 

Principalmente aos administradores impõem-se a obri-

gação da divulgação mínima de informações, nomeadamente 

conforme os padrões contábeis e as regras do mercado de capitais. 

Neste sentido, este importante princípio requer, em última aná-

lise, uma prestação das contas continuada, pautada pelas 

melhores práticas legais, contábeis e de auditoria, incluindo a atu-

ação conjunta de todos os atores da governança de uma empresa, 

desde os administradores, auditores, até os funcionários em geral.

Transparência (disclosure): Tal princípio impõe a trans-

parência das informações, especialmente daquelas de alta 

relevância, que impactem os negócios e que envolvam resultados, 

oportunidades e riscos .

 A informação deve ser transmitida pela companhia de 

forma límpida e clara e deve estar disponível com fácil acesso aos 

interessados, aumentando o clima de confiança, tanto interna-

mente quanto nas relações da empresa com terceiros. Obvia-

mente, algumas informações estratégicas devem ser preservadas, 

considerando que asseguram a estratégia de atuação, marketing e 

de crescimento da companhia, entretanto, quanto às informações 

menos sensíveis, a regra geral é da maior transparência possível.

A principal correspondência deste princípio na boa gover-

nança é forma e o alcance da divulgação dos resultados da com-

panhia aos acionistas e demais stakeholders (credores, fornece-

dores e etc.), que deve sempre se pautar pela clareza e transparên-

cia na entrega de tais informações. Entretanto, a comunicação não 

deve se restringir ao desempenho econômico financeiro da 

companhia, contemplando também demais valores que norteiam 

os atos dos administradores, como mercado e atividades de 

criação de valor para a companhia e de atuação a longo prazo.
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■ Em 14/08/2015 a advogada Bruna 

Nowak, do departamento de Direito 

Administrativo do VG&P, apresentou no 

Encontro Latino Americano de Direito 

Internacional seu artigo “A Itaipu como 

fenômeno de integração Brasil – Para-

guai e seus desdobramentos no ordena-

mento jurídico brasileiro”. Na ocasião, 

foi lançado o livro “Direito e Relações 

Internacionais na América Latina” con-

tendo a publicação do trabalho.

■  No dia 28 de Agosto, Fernando Ver-

nalha Guimarães, advogado e sócio fun-

dador do VG&P, debateu sobre o tema: “A 

Administração Pública Sustentável” no 

XVI Congresso Paranaense de Direito 

Administrativo. O congresso aconteceu 

na sede da OAB/PR em Curitiba.

■  Nos dias 02 e 16 de setembro, o 

Instituto Vernalha Guimarães & Pereira 

promoverá o evento: Gestão em tempos 

de crise. O objetivo é apresentar aos parti-

cipantes técnicas jurídicas para redução 

de risco e aumento de receitas. Fernando 

Vernalha Guimarães, sócio fundador do 

VG&P, será o moderador. Participarão 

também como debatedores os advogados:   

Luiz Fernando Pereira, Luciano Ver-

nalha Guimarães, Dayana Dallabrida, 

Bruno Fonseca Marcondes, Mariana 

Guimarães, Érica Requi, Silvio Guidi, 

Carolina Mizuta e Patrick Rocha de 

Carvalho. O evento será realizado no Au-

ditório Luiz Alberto Machado (VG&P) 

localizado em Curitiba/PR.

■  No dia 15 de setembro, Fernando Ver-

nalha Guimarães será palestrante no 

Seminário sobre Infraestrutura, PPPs e 

Concessões da Região Sul do Brasil. O 

evento, promovido pela CBIC, será reali-

zado na sede social do SINDUSCON/PR 

em Curitiba/PR.

■ No dia 23 de setembro, Fernando 

Vernalha Guimarães será palestrante no 

XV Congresso Brasileiro de Direito do 

Estado. Vernalha falará sobre a lei anti-

corrupção e sua recente regulamentação 

(2015). O Congresso acontecerá no Rio 

de Janeiro/RJ.

■  No dia 24 de setembro, Fernando 

Vernalha Guimarães será palestrante no 

“Encontro Nacional da Indústria e Cons-

trução”. O evento será realizado em Sal-

vador/BA, Vernalha falará sobre a for-

mação de preços em obras públicas.

■  No dia 29/09, Luiz Fernando Pereira, 

advogado e sócio fundador do VG&P, 

será palestrante no seminário “A Lei nº 

13.097/2015 e a concentração dos atos na 

matrícula do imóvel”. Pereira participará 

do 1º Painel e debaterá sobre as questões 

processuais na aplicação da lei em ques-

tão. O evento é uma realização da Comis-

são de Direito Imobiliário da OAB/PR.

■  No próximo 05 e 06 de outubro, 

Fernando Vernalha Guimarães partici-

pará como palestrante no III Congresso 

Brasileiro das Empresas Estatais, deba-

terá sobre a terceirização e competitivida-

de. O evento terá como sede Brasília/DF.

■  No dia 21 de outubro, Luiz Fernando 

Pereira será palestrante no evento “Cara-

vanas CPC: Principais alterações”. O 

evento acontecerá na sede da OAB/PR.

■  No dia 30 de outubro, Luiz Fernando 

Pereira participará como debatedor no 

“I Congresso de Direito Processual”. O 

evento acontecerá na sede da OAB/PR.

Não resta dúvida que uma empresa dotada de uma 

estrutura de governança bem desenvolvida quanto a observação 

do princípio da transparência possui um valor intangível maior do 

que as demais, aumentando o seu valor e por consequência, 

aumentando o valor da participação de seus acionistas.

Equidade (fairness): Representa o senso de justiça 

equidade no tratamento de todos os acionistas, sejam eles 

minoritários, majoritários, atuan-tes ou ausentes do cotidiano da 

empresa, coibindo quaisquer atitudes discriminatórias. Em uma 

primeira análise caracteriza-se pelo tratamento igualitário de 

todos os grupos minoritários da companhia, sejam eles os 

acionistas minoritários ou das demais partes interessadas 

(stakeholders) como colaboradores, clientes, fornecedores ou 

credores.

No Brasil esta preocupação foi em larga medida atendida 

na última grande reforma na Lei das Sociedades Anônimas, que 

visou garantir um tratamento igualitário entre os acionistas 

minoritários e os grupos controladores das empresas em muitos 

temas dentro do arcabouço jurídico das sociedades anônimas.

Entretanto, nos últimos anos nota-se um crescente 

desenvolvimento da governança para desenvolver a equidade e 

obrigar a sua aplicação na relação com todos os demais stakehol-

ders, incluindo neste rol os funcionários, credores, financiadores 

e órgãos reguladores. Cada vez mais, nota-se a adoção de 

modelos de governança mais pautados para a satisfação dos 

interesses também dos demais atores (stakeholders oriented), em 

detrimento dos modelos mais clássicos que visam a persecução 

dos interesses dos acionistas (shareholders oriented).
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