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VILA SOPHIA Nova sede vG&P

 A Vila Sophia, palacete de quase mil metros quadrados e unidade 
de interesse histórico de Curitiba, foi construída pelo sueco Guilherme Lin-
droth e sua esposa Sophia Mueller Lindroth. No ano de conclusão da obra, 
1896, reinava na Suécia o Rei Oscar II, chefiava o Vaticano o Papa Leão 
XIII, o Brasil era governado pelo Presidente Prudente de Morais, o Paraná 
pelo Governador Santos Andrade e Curitiba pelo Prefeito Jorge Hermano 
Meyer. A mansão abrigou o casal e seus seis filhos por mais de 40 anos.

 Uma das únicas construções em estilo sueco ainda existentes no 
Brasil, o imóvel foi vendido em 1937 para a Mitra Diocesana de Curitiba e 
serviu de morada dos arcebispos Dom Ático Eusébio da Rocha, Dom Ma-
nuel da Silveira D’Euboux e Dom Pedro Fedalto, o que tornou o casarão 
conhecido como a “Casa do Bispo”. 

 Há mais de um ano, o prédio vem sendo restaurado para resgatar 
o máximo possível de sua arquitetura e paisagismo originais. O projeto 
foi realizado pelos arquitetos Ivan Wodsinski, que cuidou do paisagismo e 
arquitetura de interiores, e Ivilyn Weigert, que coordenou o projeto condu-
zido pela restauradora Tatiana Zanelatto Domigues, profissional com vasta 
experiência na área e importantes trabalhos executados no Brasil.

 Para nós do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados 
é um imenso prazer devolver este belo patrimônio arquitetônico e histórico 
aos curitibanos.
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LANÇAMENTO 6ª EDIÇÃO “vozes do ParaNá”

l a n ç am e n t o  d e  l i v r o

 Na noite do dia 25 o jornalista Aroldo Murá 
lançou a sexta edição da coleção “Vozes do Paraná”. 
A série de livros traz centenas de perfis biográficos de 
grandes personalidades do nosso estado. O evento, que 
aconteceu no Solar Vila Shopia, reuniu centenas de 
pessoas. Nesta sexta edição do livro “Vozes do Para-
ná”, um apanhado de 640 páginas e 800 fotografias, são 
retratadas importantes personagens paranaenses, que se 
destacam em vários ramos de atividade, nas áreas pú-
blica ou privada, tal como o prefeito de Curitiba Gus-
tavo Fruet, o ex-prefeito Saul Raiz e o ex-governador 

Jaime Lerner; o empresário Miguel Krigsner do Grupo Boticário, os professores Antônio Felipe Wouk, 
Cleto de Assis, Francisco Borsari Netto, Léo Kriger, Maria Tereza de Queiróz Piacentini, Paulo Eugênio 
Anunciação e Cassiana Lacerda; os jornalistas João José Werzbitzki, Mara Cornelsen, Mauri Konig e 
Nilson Monteiro; líderes de entidades, como Conceição Barindelli, Ivo Simas Moreira, José Rodolfo 
Gonçalves Leite e Maria Eliza Paciornik; artistas como Jaime Zenamon, Maria Cheung e Adalice Araújo 
(em memória). Também o falecido ex-deputado Elias Abraão.

 Entre os homenageados está Luiz Fernando Pereira, sócio fundador do Vernalha Guimarães 
& Pereira Advogados, que declarou - “Fiquei muito lisonjeado por ter sido escolhido como um dos 
personagens dessa obra. Estou ao lado de grandes nomes como o professor Clémerson. A Vila Shopia 
está quase pronta e começamos em alto estilo, recebemos hoje a visita de ex-prefeitos, ex-governadores, 
muitos empresários entre outras importantes figuras paranaenses”.

COFUNDADOR DA AZUL, MarK NeeLeMaN, e LUIz 
FerNaNdo PereIra EM EVENTO DA AMCHAM

 O cofundador da Azul Linhas Aéreas Brasileiras Mark Ne-
eleman esteve em Curitiba para evento na AMCHAM. A empresa foi 
criada com o irmão, David, em 2008. Hoje com 10 mil funcionários 
e um faturamento de quase R$ 8 bilhões já a terceira maior com-
panhia aérea brasileira. Ano passado os irmãos criaram também a 
Vigzul, empresa do grupo que é hoje atendida no Brasil inteiro pelo 
Escritório Vernalha Guimarães & Pereira.

 Mark Neeleman falou sobre sua trajetória no mundo em-
presarial para mais de cem associados da Câmara de Comércio Ame-
ricana (Amcham-Curitiba). “Hoje o Brasil tem o ambiente do Vale 
do Silício. O sonho americano que nós falamos em termos de em-

preendedorismo é mais realidade aqui do que nos Estados Unidos”, 
afirmou Neeleman.

 O advogado Luiz Fernando Pereira, sócio da Vernalha 
Guimarães & Pereira Advogados, também ministrou palestra na 
Amcham. Pereira falou sobre os desafios jurídicos do empreendedo-
rismo no Brasil. Ele abordou temas como os aspectos controvertidos 
da jurisprudência e entraves ao investimento estrangeiro no País, 
além de arbitragem e do complexo sistema judicial brasileiro, abor-
dando as dúvidas frequentes de clientes estrangeiros do escritório, 
como a VIGZUL.
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TerCeIrIzaÇÃo DE ATIVIDADE-FIM FOI DEBATIDA 
NO II CoNGresso BrasILeIro de eMPresas 
esTaTaIs, EM BRASÍLIA
Fernando Vernalha Guimarães
Sócio Fundador do VG&P

 O II Congresso 
Brasileiro de Empresas 
Estatais, promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Di-
reito Público, discutiu, no 
último dia 28 de agosto, 
em Brasília (DF), temas 
atuais e importantes relati-
vos ao funcionamento das 
empresas estatais. O even-
to contou com palestras 
dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal Gilmar 
Mendes e Carmen Lucia 
Antunes Rocha, além de 
reunir nomes importantes 
do Direito Público bra-
sileiro. Fernando Verna-
lha Guimarães, sócio do 

VG&P, foi um dos palestrantes, responsável por abordar o tema da 
terceirização de atividade-fim nas empresas estatais. 

 Segundo Vernalha, embora haja diversos projetos de lei no 
Congresso para regulamentar o assunto, não existe ainda um marco 
legal para disciplinar a terceirização. O tema vem sendo orientado 
pela jurisprudência, especialmente pela Súmula 331 do TST e pela 
jurisprudência do TCU, no que tange à Administração Pública e suas 
entidades. É dessa Súmula que se tem extraído vedação á terceiri-
zação de atividades finalísticas das empresas em geral. O objetivo 
é a proteção de direitos trabalhistas, com vistas a evitar a fraude e a 
precarização das relações de trabalho.

 O problema, para Vernalha, é que a Súmula 331 do TST 
não está apoiada em nenhuma norma constitucional ou legal. A dis-
tinção entre atividade-meio e atividade-fim foi criada originariamen-
te por este Enunciado do TST, sem raiz no ordenamento jurídico bra-
sileiro. No seu entendimento, “a Súmula 331 do TST não se presta 

a inovar a ordem jurídica. Trata-se apenas de uma compilação de 
decisões reiteradas do TST, a qual reflete a orientação daquela ins-
tância voltada à decisão de questões atinentes ao direito do trabalho. 
Não poderia fundamentar vedação desta natureza, que depende da 
existência de lei específica para tal”. Além disso, Vernalha chama a 
atenção da incoerência em se entender que, em relação à Administra-
ção Pública, a Constituição teria vedado a terceirização de atividade-
-fim por violação ao sistema do concurso público. Ora, “é a própria 
Constituição que admite, ao lado do concurso público e da prestação 
direta, a via da contratação administrativa para que o Poder Público 
possa desempenhar suas funções. Ademais, o artigo 175 da CF aco-
lhe o modelo de concessão, que importa sempre na transferência de 
atividade-fim. Não faria sentido o entendimento de que o legislador 
teria admitido a hipótese para as concessões e não para a terceiriza-
ção”.

 Vernalha ainda demonstrou que diversas leis setoriais já 
admitem a terceirização de atividade-fim (como a Lei Geral de Con-
cessões, a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 11.909/2009 - que 
trata da exploração das atividades de transporte de gás natural etc), 
o que revela uma tendência legislativa contrária à filosofia que está 
subjacente à Súmula 331 do TST e o posicionamento do TCU.

 Vale lembrar que o STJ se posicionará sobre o tema, pois 
há recursos especiais versando sobre o tema e que tiveram a reper-
cussão geral reconhecida. Em voto do Ministro Luiz Fux, Relator de 
um dos casos que chegou ao STF, assim se consignou: “A liberdade 
de contratar prevista no art. 5º, II, da CF é conciliável com a terceiri-
zação dos serviços para o atingimento do exercício-fim da empresa”, 
sendo que “A proibição genérica de terceirização calcada em inter-
pretação jurisprudencial do que seria atividade fim pode interferir no 
direito fundamental de livre iniciativa, criando, em possível ofensa 
direta ao art. 5º, inciso II, da CRFB, obrigação não fundada em lei 
capaz de esvaziar a liberdade do empreendedor de organizar sua ati-
vidade empresarial de forma lícita e da maneira que entenda ser mais 
eficiente”.
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Por qUe O MODELO DE LICITAÇÃO NO BRASIL é 
oNeroso e INeFICIeNTe?
Fernando Vernalha Guimarães
Sócio Fundador do VG&P

 Ninguém duvida da necessidade de que as contratações do 
Poder Público obedeçam a padrões procedimentais que sejam ap-
tos a reduzir o risco de desvios de ética e de finalidade por parte do 
gestor público e garantir escolhas mais vantajosas para o interesse 
coletivo. Esses padrões serão mais ou menos formalistas, rigorosos 
ou abrangentes conforme o modelo de licitação que se adote. Uma 
disciplina mais rigorosa, minuciosa e abrangente tenderá a gerar 
maior controle sobre a formação da contratação pública. Mas esse 
controle gera custos, o que põe a questão de examinar a eficiência 
do sistema à luz da relação de custo benefício entre a as vantagens 
e desvantagens derivadas das sistemáticas de controle estabelecidas 
pela disciplina da licitação. Ao mesmo tempo em que o regime da 
licitação deve assegurar a possibilidade de controle sobre a atuação 
administrativa voltada à contratação com terceiros, tem o papel de 
propiciar os resultados mais vantajosos ao interesse coletivo. Eis 
aqui um dos grandes dilemas da licitação: gerar controle sem perder 
a eficiência. Ou melhor: ser eficiente no controle.

 O problema é que, no Brasil, essa conta não tem sido his-
toricamente favorável à eficiência. Temos tido um regime bastante 
formalista, cheio de minúcias e procedimentos, e que, a despeito de 
garantir um controle satisfatório (pelo menos sob o ângulo formal), 
tem gerado muitas ineficiências. Sem adentrar a discussão sobre os 
custos associados ao adequado dimensionamento dos sistemas de 
controle externo às Administrações, o enfoque que me interessa aqui 
é o da calibragem da disciplina jurídica da licitação propriamente 
dita. Isto é: o modelo de licitação que temos operado na experiência 
brasileira tem se revelado oneroso e ineficiente, decorrência das ca-
racterísticas de seu aparelho, riquíssimo no estabelecimento de limi-
tes de toda a ordem para que o gestor público estruture uma licitação 
pública. E essa disciplina adquiriu traços ainda mais exigentes e li-
mitativos quando interpretada e aplicada pelas instâncias de controle. 
Toda essa cultura do excesso de controle pela burocracia e pela for-
ma é alimentado pela premissa de que o cumprimento daqueles ritos 
gerará sempre o resultado mais apropriado para o interesse coletivo.

 Ocorre que os custos diretamente derivados da realização 
material dos processos de licitação (que crescem à proporção da in-
tensidade da burocracia) e a ineficácia dos caminhos procedimentais 
e formais como meio de gerar as melhores escolhas para o interesse 
coletivo têm posto em xeque aquela premissa. Suscita-se a discussão 
pela renovação do modelo atual de contratação, o que passa por des-
burocratizar a licitação, aproximando-a da realidade dos negócios 
e do próprio mercado. E aqui teremos muito a fazer. A tendência, 
ainda que para um futuro não tão próximo, será transitarmos de um 
modelo burocrático e formalista para um modelo focado no alcance 
de resultados. O controle não se fará tanto pelo cumprimento dos 
ritos, das formas e do conjunto de condições para pautar a tomada de 
decisão administrativa, mas pelo resultado, pelo conteúdo racional 
das escolhas. Para isso, será importante ampliar a transparência e 
reduzir a burocracia. Através da amplificação da transparência con-
seguiremos exercer um controle sobre a racionalidade das escolhas 
produzidas pela licitação, que será bastante mais eficaz e legítimo do 
que aquele operado a partir do aparelho burocrático. Aliás, esse tem 

funcionado em muitos casos como um instrumento de legitimação 
de decisões irracionais: basta que o sistema produza certo resultado 
para que ele esteja formalmente legitimado como o melhor resultado 
possível para o caso. O problema é que, na vida real, as escolhas 
certas muitas vezes não coincidem com os resultados apontados pelo 
manejo do aparelho burocrático.

 Esse, enfim, um panorama que não deve ser desprezado 
nas discussões sobre os rumos da licitação no país. O momento é 
especialmente oportuno para isso em decorrência da tramitação no 
Senado do Projeto de Lei do Senado n. 559/2013 (de Relatoria da 
Senadora Katia Abreu). Esse projeto incorpora a proposta de uma 
nova lei para as licitações no Brasil

 É verdade que a proposta traz inovações importantes e 
interessantes – algumas emprestadas do RDC (como a contratação 
integrada, o orçamento sigiloso etc), outras da lei de PPPs -, mas 
peca por incorporar uma boa parte do instrumentário ortodoxo da Lei 
n. 8.666/93, que já se revelou historicamente inimigo da eficiência e 
dos padrões modernos de contratação pública. A nova proposta se 
excede, enfim, por desejar controle demais; é a reedição de mais um 
capítulo do modelo da licitação pelo controle e não pela eficiência. 
Nas suas dezenas de artigos, o texto do Projeto pretende controlar 
todos os detalhes da formação do contrato, inclusive e até os próprios 
preços que são gerados pelos interessados no âmbito da disputa. Foi 
esse excesso de disciplina o que inibiu bons resultados na aplicação 
histórica da Lei n. 8.666/93. O momento presente, enfim, era de jo-
gar fora o atual regime e construir uma disciplina nova, inspirada nos 
modelos mais avançados de contratação (devemos buscar exemplos 
na experiência estrangeira, por que não?) e baseada também na ex-
periência do setor privado.

 Penso que um exercício útil a ser feito está na comparação 
entre os sistemas de contratação da Administração Pública e aqueles 
utilizados por grandes grupos privados. O funcionamento de uma 
grande corporação privada, desse ponto de vista, é semelhante ao da 
Administração Pública: nela também há planejamentos, controles, 
busca por eficiência, e até corrupção. Mas por qual razão as “lici-
tações” privadas são menos onerosas do que as públicas? Por qual 
razão as escolhas privadas são recorrentemente mais fiéis àquilo que 
se deseja do que as escolhas decorrentes da licitação pública? Cer-
tamente, há diferenças diversas, e descortinando-as, encontraremos 
um bom material para avançarmos na busca por modelos mais efi-
cientes de contratação para o setor público. Mas um ponto divergen-
te pode ser indicado desde logo: o sistema privado é mais flexível 
e menos burocrático; e não há tanto padrões axiológicos de análise 
(isonomia, por exemplo), mas somente econômicos (eficiência).

 Ou seja: combinando-se a promoção da desburocratiza-
ção-flexibilização, a redução de controles diversos, a hierarquização 
eficiência em detrimento da isonomia e a substituição do controle 
burocrático pelo controle racional de mérito, começaremos a compor 
um modelo de licitação que reequilibre a relação entre controle e 
eficiência. A inspiração para isso deve vir, sim, das boas práticas do 
setor privado. É olhando-se para ela que começaremos a entender 
por que as licitações públicas são tão ineficientes.
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desoNeraÇÃo da FoLHa de PaGaMeNTo e 
revIsÃo dos CoNTraTos adMINIsTraTIvos: 
A SLTI DIVULGA PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO 
DOS CONTRATOS EM FACE DA DESONERAÇÃO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO
Mariana Guimarães 
Coordenadora do Departamento de Direito Administrativo do VG&P

 A Constituição da República garante o equilíbrio entre os 
encargos da contratada e a remuneração devida pela Administração 
(art. 37, XXI). Consequentemente, a existência de fato superveniente 
a alterar esta equação acarreta a revisão de preços, na forma prevista 
no art. 65, inc. II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

 Umas das hipóteses autorizadoras da recomposição é 
a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos 
legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando 
ocorridas após a data da apresentação da proposta e que comprova-
damente repercutam sobre a formação dos preços contratados (art. 
65, § 5º). Verificada tal ocorrência, prevê a legislação que a revi-
são dos preços se impõe, para mais 
ou para menos, conforme o caso. 
Inegável, assim, que a revisão dos 
valores contratados resguarda o 
particular, mas também a Adminis-
tração. 

 Justamente neste contex-
to se insere a discussão a respeito 
do impacto da Lei nº 12.546/11 nos 
contratos administrativos em curso. 
A referida norma promoveu a deso-
neração da folha de pagamento de-
corrente, basicamente, da mudança 
temporária da base de cálculo para 
a contribuição previdenciária em 
determinados ramos, dentre os quais, algumas áreas do setor da 
construção civil, transporte coletivo e serviços de tecnologia (arts. 7º 
e 8º da referida norma). 

 Como o encargo alterado por meio da lei impacta direta-
mente na formação dos preços de contratos firmados com a Adminis-
tração Pública, o TCU entende pela necessidade de serem revisados 
os ajustes que envolvam as atividades afetadas pela dita desonera-
ção. Nesses contratos, quando houver a comprovada redução dos 
custos da contratada, o preço deverá ser realinhado, promovendo-se 
a revisão a menor do valor ajustado. 

 O Acórdão nº 2.859/2013-Plenário, com fundamento no 
mencionado art. 65, § 5º, da Lei nº 8.666/93, reconheceu que a mu-
dança da base de cálculo para a contribuição previdenciária reflete 
no valor dos encargos sociais estabelecidos para o custo da mão de 
obra nos contratos administrativos firmados. Como consequência, 
impõe-se a revisão dos termos das avenças para que seja considerado 
o impacto das medidas desoneradoras.

 Na ocasião, frise-se, o Ministro José Múcio Monteiro, 
relator do referido acórdão, lembrou que a desoneração não ocorre 

para aumentar lucro, mas sim para diminuir o preço dos produtos e 
serviços. Assim, segundo ele, caso não se reduza a remuneração, o 
lucro, no contrato administrativo, acaba se elevando, desequilibran-
do a relação inicialmente ajustada entre as partes.

 Com vistas a guiar os gestores públicos no cumprimento 
de tal determinação foi publicado no Portal de Compras Governa-
mentais do Governo Federal orientações da Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão norteando as diretrizes para a revisão dos contratos.

 As orientações divulgadas informam como proceder nas 
seguintes situações: (i) contratos vigentes e com planilhas de custos, 

com dedicação exclusiva de mão 
de obra; (ii) contratos vigentes e 
sem planilhas de custos, com de-
dicação exclusiva de mão de obra; 
(iii) contratos vigentes que envol-
vam atividades desoneradas e não 
desoneradas; (iv) contratos encer-
rados.

 De acordo com o referido 
documento, o órgão deve veri-
ficar os contratos que envolvem 
serviços objeto da desoneração e 
promover uma consulta formal às 
contratadas com o objetivo de se 
verificar seu correto enquadramen-

to, para fins de cálculo do valor/percentual da desoneração da folha 
de pagamentos e posterior instrução processual. 

 Após, as empresas contratadas deverão ser instruídas pelo 
órgão/entidade a apresentar, por meio de suas respostas, a seguinte 
documentação: a) declarações assinadas por seus representantes le-
gais e por seus contadores ou, na falta destes últimos, pelo responsá-
vel pelo setor de contabilidade; b) informação do correto enquadra-
mento, ou seja, do percentual de desoneração aplicável aos contratos 
celebrados com o respectivo órgão/entidade, nos termos da Lei nº 
12.546/2011, do Decreto nº 7.828/2012, e de pertinentes alterações 
posteriores; c) toda a documentação deverá ser acompanhada dos 
cabíveis documentos comprobatórios.

 Por todo o exposto, é nítido que, a partir do entendimento 
do TCU a respeito da necessidade de revisão de todos os contratos 
de prestação de serviços celebrados com empresas beneficiadas pela 
desoneração da folha promovida pela Lei nº 12.546/11, os órgãos da 
Administração certamente passarão a provocar as empresas benefici-
árias das medidas desoneradoras da folha de pagamento promovidas 
pelo Governo Federal.
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 Um importante dispositivo pre-
visto na Lei das S/A (Lei 6.404/1976) e 
disponível aos acionistas de uma sociedade 
anônima fechada consiste na possibilidade 
de instituir o direito de preferência para a 
aquisição da participação societária caso um 
dos sócios intencione vender a terceiros ou 
mesmo a outros acionistas.

 Inicialmente, vale lembrar que a 
livre circulação de ações é um dos princípios 
basilares da sociedade anônima, que impõe 
a liberdade da transferência de participação 
societária por qualquer acionista a quem lhe 
aprouver. Tal princípio é fundamental dentro 
do tipo societário das sociedades anônimas, 
principalmente criado para regular as regras 
do mercado aberto de ações, considerando 
a necessidade de que sócios retirem-se, se-
guido do ingresso de novos acionistas, sem a 
necessidade da modificação do seu ato cons-
titutivo ou de alteração na estrutura organi-
zacional da companhia. 

 Todavia, nas sociedades anônimas 
fechadas - aquelas que não possuem ações 
negociadas no mercado de valores mobiliá-
rios -, a Lei das S/A autoriza a restrição ao 
princípio da livre circulação de ações, desde 
que não impeça a sua comercialização ou 
submeta a venda ao arbítrio dos órgãos da 
administração da companhia ou da maioria 
acionária.   

 No caso das sociedades anônimas 
fechadas, os quadros de acionistas são fre-
quentemente preenchidos por sociedades 
integrantes de um mesmo grupo econômico 
ou por acionistas pertencentes a um mesmo 
grupo familiar, cujo equilíbrio societário, 
representado pela manutenção de suas res-
pectivas participações e pelo controle sobre 
o ingresso de novos sócios, é necessário para 
o bom andamento da companhia e da manu-
tenção da boa relação entre os sócios.

  O mais eficaz instrumento con-
ferido pela legislação para a manutenção 
da estabilidade do quadro acionário de uma 
sociedade anônima fechada é a previsão do 
direito de preferência para a compra, em 
igualdade de condições, das ações que um 
sócio planeje vender a terceiro. 

 A instituição do direito de prefe-
rência é realizada por meio da celebração de 
um contrato entre os interessados, denomi-
nado Acordo de Acionistas, que deverá ex-

pressamente prever o direito de preferência, 
determinado os casos em que tal direito será 
aplicado. 

 Uma boa cláusula de direito de 
preferência deve estabelecer o dever do acio-
nista que intenciona vender as suas ações, de 
notificar aos demais sócios, que possuem o 
direito de comprá-las, em igualdade de con-
dições. Para tanto, impõe-se que o vendedor 
obtenha uma oferta firme e de boa-fé de um 
pretendente, para que o vendedor comuni-
que formalmente aos demais sócios a sua 
intenção de vender as ações, indicando a sua 
quantidade, preço e demais condições do 
negócio, seguido da indicação do nome do 
pretendente, cuja indicação é necessária de-
vido ao caráter intuitus personae deste pacto 
societário. 

 O Acordo de Acionistas deverá 
ainda definir a forma de comunicação da in-
tenção de venda aos demais acionistas, além 
de indicar as formas para o seu exercício. 
Também é recomendável que o Acordo es-
tabeleça um prazo máximo para o exercício 
do direito de preferência pelos sócios, sendo 
que, caso os mesmos não exerçam a prefe-
rência, deve-se estipular um prazo limite 
para a concretização da transferência das 
ações entre o vendedor e terceiro interessa-
do.

 O direito de preferência instituído 
em acordo de acionistas vincula as ações in-
seridas no seu objeto, sendo possível a es-
tipulação de tal pacto entre grupos de acio-
nistas de uma mesma companhia, exigindo 
a oferta prévia das ações a acionistas inte-
grantes do mesmo grupo em detrimento de 
outros. Tal disposição é geralmente utilizada 
de forma a garantir a estabilidade societária 

de uma companhia, não permitindo que um 
determinado sócio obtenha uma quantidade 
de ações que lhe permita obter o controle da 
companhia que antes não detinha sem con-
ferir a possibilidade aos demais acionistas 
de manter a dispersão acionária previamente 
existente. É livre também às partes estabe-
lecer as hipóteses em que a preferência não 
será aplicável, como, por exemplo, no caso 
de transferência de ações entre empresas de 
um mesmo grupo econômico decorrente de 
uma reestruturação societária.

 O arquivamento e o registro do 
Acordo de Acionistas na sua sede impõem 
à companhia o dever de observar o seu con-
teúdo, observada a regra do direito de prefe-
rência acordado entre os sócios. 

 Em caso de descumprimento por 
parte de um dos acionistas, que intencione 
vender as suas ações sem conferir o direito 
de preferência dos demais, a Lei das S/A 
prevê uma série de remédios jurídicos com 
vistas a compelir o acionista infrator a cum-
prir os termos do acordo. Dentre os instru-
mentos disponíveis, destaca-se a execução 
específica da obrigação inadimplida, que 
significa obter em juízo o cumprimento do 
direito de preferência não observada pelo 
devedor, de forma a compeli-lo a oferecer 
as suas ações gravadas pela preferência aos 
demais acionistas. A execução especifica do 
pacto de preferência em juízo pode exigir 
que a parte infratora observe o direito, sob 
pena de multa diária ou mesmo de anulação 
da venda realizada em violação ao Acordo 
de Acionistas.

 Desta forma, para garantir a efe-
tividade do pacto preferencial, bem como 
a sua oponibilidade a terceiros e à compa-
nhia, conclui-se pela necessidade de uma 
clara determinação de tal direito no Acordo 
de Acionistas, estabelecendo de forma clara 
e precisa em suas cláusulas todas as hipó-
teses em que será aplicável ou escusável a 
sua incidência, de forma a não gerar dúvidas 
ou obstáculos que venham a dificultar a sua 
operacionalização e aplicação. Este cuidado 
na elaboração dos dispositivos relativos ao 
direito de preferência é fundamental para a 
garantia da estabilidade das relações socie-
tárias que este instituto proporciona aos seus 
acionistas.

DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA aqUIsIÇÃo de 
ParTICIPaÇÃo soCIeTárIa

d i r e i t o  s o c i e t á r i o

Bruno Fonseca Marcondes 
Coordenador do Departamento de Direito Societário do VG&P
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aProvada LC 147/2014 qUE PERMITE OPÇÃO PELO 
SIMPLES PARA ATIVIDADES DE ADVOCACIA, MEDICINA, 
ENGENHARIA, CONSULTORIA, ENTRE OUTRAS
Andressa Saizaki
Advogada do Setor de Direito Tributário do VG&P

 Foi publicada no início do mês de agosto a Lei Comple-
mentar nº 147/2014 que promoveu diversas alterações na Lei Com-
plementar 123/2006, legislação de regência do Simples Nacional.

O Simples Nacional é um regime de tributação que oferece bene-
fícios em relação aos demais e se aplica às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte. Conforme a atividade, o regime pode abranger 
o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, Contribuições Previdenciárias, ISS e 
ICMS.

 A opção pelo Simples Nacional é possível para as micro-
empresas ou empresas pequeno porte que cumpram as exigências da 
legislação e formalizem a opção perante o órgão gestor.

  Consideram-se microempresas ou empresas de peque-
no porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário que exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção 
ou a circulação de bens ou de serviços, registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, con-
forme o caso, desde que:

 No regime do Simples, apura-se a base de cálculo para a 
determinação do valor devido mensalmente pela ME ou EPP com 
base na receita bruta total mensal auferida (regime de competência) 
ou recebida (regime de caixa), de acordo com a opção do contribuin-
te.

 Historicamente, existiam atividades profissionais vedadas 
ao SIMPLES. Até a edição da LC 147/2014 não poderiam aderir ao 
regime profissões regulamentadas, tais como médicos, advogados, 
arquitetos, engenheiros, jornalistas, etc.

 Com a publicação da Lei Complementar nº 147/2014, foi 
permitida a adesão pelas seguintes atividades: advocacia; fisiote-
rapia; corretagem de seguro; medicina, inclusive laboratorial e en-
fermagem; veterinária; odontologia; psicologia; psicanálise; terapia 
ocupacional; acupuntura; podologia; fonoaudiologia; clínicas de 
nutrição e de vacinação e bancos de leite;  serviços de comissária; 
de despachantes; de tradução e de interpretação;  arquitetura; enge-
nharia; medição; cartografia; topografia; geologia; geodésia; testes, 
suporte e análises técnicas e tecnológicas; pesquisa; design; desenho; 
agronomia; representação comercial e demais atividades de interme-
diação de negócios e serviços de terceiros; perícia; leilão e avalia-
ção; auditoria; economia; consultoria; gestão; organização; controle 
e administração; jornalismo e publicidade; agenciamento, exceto de 
mão de obra; outras atividades do setor de serviços que tenham por 
finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de ativi-
dade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística 
ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não.

I – no caso da microempresa, receba, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais); e

II – no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três mi-
lhões e seiscentos mil reais).
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D i a g r a m a d o  p o r  A n d e r s o n  R o s s i  B a r a n  d a  N e r o c o m .

   Fernando Vernalha Guimarães, sócio 
fundador do VG&P, participou como pales-
trante no II Congresso Brasileiro das Em-
presas Estatais, em Brasília – DF, no dia 28 
de agosto. Vernalha falou sobre a Terceiriza-
ção de Atividades Estatais e Competitividade: 
Transferência de Atividades-Fim e a compre-
ensão dos Órgãos de Controle.

   Fernando Vernalha Guimarães partici-
poucomo palestrante do XV Congresso Pa-
ranaense de Direito Administrativo, onde 
falou sobre “O RDC e o futuro das contrata-
ções públicas”. O evento ocorreu em Curitiba 
– PR, no dia 29 de agosto.

  Fernando Vernalha Guimarães fa-
lou sobre “As PPPs: um modelo para in-
crementar a eficiência na construção e na 
gestão de infraestruturas públicas” no 2º 
Seminário Nacional de Logística e Infra-
estrutura – Oportunidades e desafios em 
Infraestrutura, Logística, Portos, Nave-
gação e Intermodalidade no Paraná, que 
foi realizado no dia 15 de agosto de 2014, 
em Paranaguá - PR.

  Fernando Vernalha Guimarães partici-
pará como palestrante do IV Congresso Bra-

sileiro de Licitações e Contratos, que ocor-
rerá em Curitiba, nos dias 23 a 26 de setembro 
de 2014. Vernalha falará sobre o Credencia-
mento de particulares por meio de inexigibili-
dade de licitação: hipóteses e procedimentos.

  Luiz Fernando Pereira, sócio fundador 
do VG&P, participou como palestrante da 
V Conferência Estadual dos Advogados, 
promovida pela Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção Paraná. Falou sobre “As Re-
formas Políticas e Eleitorais de que o Brasil 
precisa”, dia 14 de agosto de 2014, no Cen-
tro de Eventos da FIEP, Curitiba – PR.

  Luiz Fernando Pereira participou 
como palestrante no I Congresso de Pro-
paganda Eleitoral da Escola Judiciária 
Eleitoral do Rio Grande do Sul, dia 29 
de agosto de 2014. Falou sobre “O uso da 
internet na propaganda eleitoral’’.

  Luiz Fernando Pereira participou 
como palestrante no V Simpósio Jurídi-
co dos Campos Gerais, promovido pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Falou sobre Atuação no Supremo Tribu-
nal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 
no dia 02 de setembro de 2014, em Ponta 

Grossa- PR.
 

  Luiz Fernando Pereira participou como 
palestrante no evento “Empreendedoris-
mo no Brasil” promovido pela AMCHAM 
e patrocinado pelo Vernalha Guimarães 
& Pereira Advogados. Pereira ao lado de 
Mark Neeleman abordará sobre “Desafios 
Jurídicos do Empreendedorismo no Brasil” 
– aspectos controvertidos na jurisprudência 
que constituem entraves ao investimento 
estrangeiro no país, dia 03 de setembro de 
2014, em Curitiba – PR.

  Silvio Guidi, advogado do VG&P, mi-
nistrou palestra no evento organizado pelo 
Sinaees-PR: “Café da manhã com o Pre-
sidente”, que aconteceu no dia 07de agos-
to às 08:30 no CIETEP/FIEP. Silvio falou 
sobre a Lei Anticorrupção e a necessidade 
das empresas se prepararem para os no-
vos desafios advindos da nova legislação. 
Em especial, destacou-se a necessidade da 
criação e institucionalização de manuais de 
conduta corporativa (compliance), cujo ob-
jetivo é diminuir os riscos de que condutas 
empresariais negligentes possam ser com-
preendidas como afrontosas à Lei Anticor-
rupção.

NOTAS E AGENDA

NA ERA DIGITAL, MAIS UMA NOVIDADE:
aPLICaTIvo vG&P

 Com intuito de oferecer mais uma ferramenta digital de inte-
gração com os seus clientes, o VG&P lançou recentemente um aplica-
tivo mobile para tablets e smartphones, com diversas funcionalidades 
que oferecem maior comodidade aos cliente e usuários. Acessando-o, 
pode-se realizar rapidamente consultas processuais, ler os artigos dis-
poníveis no site do VG&P, ter acesso às principais notícias jurídicas, 
dentre outras funções. O aplicativo, compatível com os principais sis-
temas operacionais existentes no mercado (Android e IOS), é gratuito 
e está disponível para download nas principais lojas on line para apli-
cativos (inclusive na Apple store       ).


