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Pela terceira vez o VG&P está na lista dos 500 escritórios 

mais admirados do Brasil. Em um país que está com mais de um 

milhão de advogados, é uma conquista muito importante.

A Análise Advocacia produz o único ranking brasileiro de 

escritórios de advocacia, a exemplo de rankings similares nos Estados 

Unidos e Europa. A lista é formada a partir de indicações de mais de 

mil e quinhentas entre as maiores empresas brasileiras, ouvidos os 

departamentos jurídicos. Apenas os quinhentos escritórios com o 

maior número de indicações estão no ranking.

Entre os pontuados que integram a publicação, levando em 

consideração o número de advogados, VG&P, com sedes em Curiti-

ba, Brasília e São Paulo, está na 65ª posição no Brasil. A edição de 

2016 da Análise Advocacia releva outras boas notícias para o escritó-

rio. Pela segunda vez VG&P apareceu entre os mais admirados em 

alguns segmentos da economia. No setor elétrico, VG&P está na 

segunda posição nacional. A área de maior destaque do VG&P é 

Infraestrutura e Regulatório, em terceiro lugar no Brasil.

Temos o dever de agradecer a confiança e admiração dos 

clientes consultados. Antes disso, o empenho dos advogados e 

colaboradores do VG&P: os verdadeiros responsáveis por esta 

conquista.
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04/MAR

26/ABR

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Concessões e PPPs Região Norte - CBIC

Local: Belém/PA

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Concessões e PPPs Região Sudeste - CBIC

Local: São Paulo/SP

13/ABR

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: Curso de Atualização Novo CPC

Local: Curitiba/PR

29/JAN 06, 07 e 08/ABR

Silvio Felipe Guidi Coordenador Direito Médico

Evento: 2º Encontro de Avaliadores da ONA

Local: São Paulo/SP

Luiz Fernando Casagrande Pereira Sócio-fundador

Luiz Eduardo Peccinin Coordenador Direito Eleitoral

Evento: V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral

Local: Curitiba/PR

O Congresso é considerado o maior evento de Direito 

Eleitoral do país. Em sua quinta edição, reuniu grandes 

nomes do Direito Eleitoral Brasileiro, como os Ministros 

Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Henrique Neves.

Os eventos regionais 

da CBIC marcaram o 

lançamento do Guia 

para as Concessões e 

PPPs, produzido pelo 

VG&P em parceria 

com a CBIC e SENAI.

31/MAR

19/ABR

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Melhores Práticas para as Concessões e PPPs

Local: Recife/PE

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Boas Práticas em Programas de Infraestrutura

Local: Salvador/BA

VG&P MARCA PRESENÇA EM EVENTOS, SEMINÁRIOS

E CONGRESSOS - NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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05/MAI

11, 12, 13, 14 e 15/MAI

14/MAI

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: II Congresso Internacional de Direito Eleitoral 

Local: São Paulo/SP

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: 88º Encontro Nacional da Indústria da Construção

Local: Foz do Iguaçu/PR

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: XIII Encontro de Juízes Eleitorais

Local: Canela/RS 

O evento debateu os novos paradigmas no direito eleitoral, 

promovendo a discussão sobre assuntos diversos como 

reforma eleitoral e crimes eleitorais. Pereira palestrou sobre 

a reforma do processo civil e os impactos no direito eleitoral.

Vernalha palestrou sobre Modelos de Concessões e PPPs. 

Organizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), o evento contou com a presença de autoridades, como o 

Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin; e o 

Governador do Estado do Paraná, Beto Richa.

Vernalha falou sobre administração pública e a gestão dos 

contratos administrativos.

O ENIC é considerado o maior evento da indústria 

da construção da América Latina.

15/JUN

Fernando Vernalha Guimarães

Evento: Seminário de Ética e Compliance 

para uma Gestão Eficaz

Local: Brasília/DF

03/JUN

10/JUN

28/JUN

08/JUL

01/AGO

08/AGO

23/AGO

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: As Eleições 2016 e os desafios da Justiça Eleitoral

Local: Vitória/ES

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: I Congresso Estadual de Direito Eleitoral

Local: Santa Cruz do Sul/RS

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: I Simpósio de Direito Eleitoral 

Local: Londrina/PR

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: I Congresso Catarinense de Direito Eleitoral

Local: Florianópolis/SC

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: Gestão na Advocacia em Tempos de Crise

Local: Curitiba/PR

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: Fórum Brasileiro de Direito Eleitoral

Local: Belo Horizonte/MG

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: XVII Congresso Paranaense de Direito Administrativo

Local: Curitiba/PR
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02/SET

24/AGO

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: II Congresso de Direito Processual IAPPR

Local: Curitiba/PR

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Seminário LIDE Paraná - A reorganização do 

mercado de infraestrutura no Brasil

Local: Curitiba/PR

Pereira falou sobre tutela provisória 

no Novo Código de Processo Civil. 

O evento contou com a presença de 

mais de 500 participantes.

Também participaram como palestrantes do seminário o 

jornalista Carlos Alberto Sardenberg, âncora do programa 

CBN Brasil, comentarista do Jornal da Globo (TV Globo) e 

colunista dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo; o 

economista Roberto Giannetti da Fonseca, presidente da 

Lide Infraestrutura; José Carlos Martins, presidente da 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); o 

presidente da SANEPAR, Mounir Chaowiche; Antonio 

Miguel Espolador Neto, presidente da ACP; e o governador 

do Estado do Paraná, Beto Richa.

07/SET

04/OUT

26/OUT

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Seminário Concessões e PPPs - Minascon 2016

Local: Belo Horizonte/MG

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Seminário de Compliance e Ética Concorrencial

Local: Curitiba/PR

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento:  II Congresso do Novo Código de Processo Civil

Local: Curitiba/PR

15/SET

Patrick Carvalho  Coordenador Direito do Trabalho

Evento: Café com a Gerar 2016

Local: Curitiba/PR

Carvalho falou sobre 

poder disciplinar do 

empregador.

Além de Fernando Vernalha, o debate contou com a presença 

de José Eugenio Gizzi, presidente do Sinduscon/PR; Leonardo 

Barreto, cientista político da CBIC; Jerri Ribeiro, sócio da 

PwC Brasil; e Leonardo Mendes, diretor da Gazeta do Povo.

O congresso foi realizado no Estação Eventos e reuniu mais 

de mil e duzentos advogados inscritos em Curitiba/PR.
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16/NOV

17/NOV

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Fórum Internacional de Parcerias Público-Privadas

Local: Rio de Janeiro/RJ

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Marco Regulatório em Infraestrutura

Local: Brasília/DF

08/NOV 21/NOV

28/NOV

23/NOV

10/NOV

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: Debatendo os Programas de Parcerias de Investimentos

Local: Curitiba/PR

Fernando Vernalha Guimarães  Sócio-fundador

Evento: IV Congresso Brasileiro das Empresas Estatais

Local: Brasília/DF

Luiz Fernando Casagrande Pereira  Sócio-fundador

Evento: Debate - As 10 medidas contra a corrupção

Local: Curitiba/PR

Patrick Carvalho  Coordenador Direito do Trabalho

Celeste Moro Lanzuolo  Consultora Convidada L.Bittar

Maria Fernanda Sbrissia  Advogada Direito do Trabalho

Evento: Café com a Gerar no iVG&P

Local: Curitiba/PR

Dayana Dallabrida  Coordenadora Cível Consultivo

Evento: Gestão Legal de Contratos

Local: Curitiba/PR

O evento foi promovido pela Rede PPP e 

contou a presença de autoridades e 

especialistas, dentre eles o Ministro e 

Secretário de Programa de Parceria de 

Investimentos, Moreira Franco.

Dayana Dallabrida, especialista em contratos empresariais, 

falou sobre os principais temas de apoio às empresas na 

formulação e aplicação de ferramentas de controle e 

monitoramento de contratos. 
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L e i d e L i c i t a ç õ e s

REFORMA DA LEI DE LICITAÇÕES É DEBATIDA NO 
CONGRESSO NACIONAL

Da equipe de redação do Argumento

Na foto: o Consultor jurídico do 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Walter Baere; 
consultor da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC), 
Fernando Vernalha Guimarães; 
presidente eventual da CEDN, 
senador Fernando Bezerra Coelho; 
secretário extraordinário de 
Operações Especiais em 
Infraestrutura do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Rafael Jardim 
Cavalcante, e o presidente da 
Federação de Seguros Gerais, João 
Francisco Borges da Costa.

No último dia 9 de novembro, a Co-

missão Especial do Desenvolvimento Naci-

onal do Senado aprovou o texto do projeto 

legislativo que pretende modificar a Lei de 

Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993). O 

projeto, que seguirá agora para a análise do 

Plenário, é originário do Senado e faz parte 

da Agenda Brasil. Caso seja futuramente 

convertido em lei, se constituirá no regime 

jurídico geral para licitações e contratos no 

país, substituindo a Lei 8.666/93, a Lei do 

Pregão e o RDC (Regime Diferenciado de 

Contratações).

Dentre as principais mudanças no 

processamento das licitações estão a inver-

são de fases de julgamento e de habilitação, 

a possibilidade de instituir-se fase de lances 

e a forma eletrônica de processamento, ino-

vações inspiradas na legislação do pregão e 

no RDC. Mas há diversas outras alterações 

no regime vigente, que impactarão a presta-

ção de garantias contratuais, a demonstração 

de qualificação técnica, assim como os 

regimes de execução – aqui, introduziram-

se tanto o regime de contratação integrada, 

como o regime de contratação semi-inte-

grada.

Apesar de tantas inovações no regi-

me da licitação, poucas foram as alterações 

no tratamento dos contratos. As atualizações 

pontuais trazidas pelo projeto em relação a 

contratos são bem-vindas, como o estímulo 

à confecção de matrizes de riscos detalhadas 

e a introdução de novos regimes de execu-

ção. Mas o projeto deixou de dar atenção a 

temas contratuais muito problemáticos e 

que historicamente vem onerando a contra-

tação com as Administrações. É o que afir-

mou Fernando Vernalha, ouvido no Sena-

do como representante da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC): “temos 

muitas ineficiências nas contratações admi-

nistrativas, que em boa medida derivam de 

um regime jurídico defasado, apoiado em 

prerrogativas públicas e com uma delimita-

ção insuficiente de direitos do contratado”. 

Para Vernalha, os contratos públicos têm de 

prever necessariamente penalizações para o 

inadimplemento das Administrações, san-

ções para a ausência de resposta a pleitos 

relevantes, sistemática detalhada para o pro-

cessamento de medições e pagamentos e 

meios alternativos de solução de litígios. 

“Precisamos de um regime que preze pela 

eficiência dos contratos. Prerrogativas e 

lacunas contratuais em relação a direitos do 

contratado contribuem para gerar precisa-

mente o inverso. É em razão principalmente 

de um histórico de contratos vagos e reche-

ados de prerrogativas administrativas, e de 

um cacoete das Administrações em atrasar 

pagamentos, que temos altíssimos custos de 

transação nas contratações administrati-

vas. Não podemos perder a oportunidade 

de, com a tramitação do PLs 559, buscar 

atenuar esses problemas e melhorar e efi-

ciência do nosso sistema de contratação 

administrativa”.
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A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS 
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS – MAIS UMA VEZ 
NOTICIADO O POSSÍVEL JULGAMENTO DO TEMA

O tema não é novo, muitas empresas já ajuizaram esta ação, 

e aquelas que ainda não o fizeram deveriam o mais rapidamente 

possível, ainda que o resultado não seja de todo previsível.

A tese em si não é complexa, pode ser assim resumida: dado 

que a Constituição prevê que a seguridade social será financiada por 

toda a sociedade, e uma das contribuições para tal financiamento 

incidirá sobre “a receita ou o faturamento” (art. 195, I, b), coube aos 

operadores do direito a tarefa de construir o significado destas gran-

dezas. Um dos pontos nodais sobre estes conceitos reside nos nume-

rários que ingressam no caixa das empresas, mas que efetivamente 

não pertencem a estas, como é o caso do ICMS destacado nas Notas 

Fiscais de venda, que pode tanto ser interpretado como integrante da 

“fatura” quanto pode ser visto como um ingresso temporário de di-

nheiro, uma vez que a empresa é tão somente um veículo arrecada-

dor dos estados, verdadeiros destinatários destas “receitas”.

Apesar da aparente simplicidade no raciocínio, as disputas 

em torno deste conceito se arrastam por anos em todas as instâncias 

do judiciário, mas principalmente no STF, cuja quantidade de tenta-

tivas de julgamento deste tema coloca em cheque até mesmo a atual 

capacidade da Corte Suprema de enfrentar temas das chamadas “pau-

tas-bomba”.

Faço este alerta porque começam novamente a surgir notíci-

as de que o tema será incluído em pauta para julgamento, e meu ceti-

cismo me impede de acreditar que a questão será decidida, ou pior, 

que caso o tema seja julgado, a saída se dará pela via “mais fácil” da 

decisão em favor da “estabilidade social” dado que algumas fontes já 

citam que o impacto aos cofres do governo federal podem chegar a 

R$ 250 bilhões (Riscos Fiscais – LDO 2016).

Para reforçar esse meu ceticismo, gostaria aqui de relembrar 

apenas alguns eventos processuais e manobras jurídicas e políticas 

perpetradas para impedir ou retardar o julgamento deste tema. 

Desde 1999 o tema já se encontra no STF, pela via do con-

trole difuso de constitucionalidade, em Recursos Extraordinários 

esparsos, em uma época anterior ao instituto da Repercussão Geral, 

onde ainda muito se falava na figura da Leading Case. Pois bem, o 

primeiro caso a conduzir o tema foi o RE 240.785, sob relatoria do 

Min. Marco Aurélio, que proferiu o voto em plenário em setembro 

de 1999.

Logo após o julgamento, houve pedido de vista do processo, 

que ficou suspenso por sete anos! Uma vez que o julgamento foi 

retomado, houve votos em quantidade suficiente para garantir a 

maioria favorável aos contribuintes (seis votos favoráveis). Quando 

houve então novo pedido de vista, que serviu para que o Governo 

ganhasse tempo para ingressar com uma Ação Direta de Constituci-

onalidade (ADC 18), ajuizada pelo então Presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva.

Pouco após, em abril de 2008, a Corte Suprema reconheceu 

a repercussão geral da questão constitucional, no RE 574.706 (Tema 

69).

Na sessão de 14 de maio de 2008, o STF decidiu pela prece-

dência do controle concentrado em relação ao controle difuso, ou 

seja, pela precedência da ADC 18, cujo julgamento ainda não havia 

se iniciado, perante o RE 240.785, no qual, como referido, já havia 

se formado maioria favorável aos contribuintes. Isso implicou o so-

brestamento do recurso extraordinário.

Decorridos diversos anos sem que o mérito da ADC 18 fosse 

julgado, decidiu-se, em outubro de 2014, prosseguir no julgamento 

original, do RE 240.785, o que levou ao resultado já há muito espe-

rado: o provimento do recurso do contribuinte, com a declaração da 

inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da 

Cofins e da contribuição ao PIS, no entanto esse julgado não teve 

efeitos erga omnes, e os processos onde poderia ocorrer tal efeito 

não foram apreciados (ADC 18 e o RE 574.706), o que ainda traz 

bastante insegurança jurídica sobre a tese.

Alberto Bruel
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Tributário VG&P
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O AVANÇO TECNOLÓGICO E SUA REGULAMENTAÇÃO: 
O EXEMPLO DOS SERVIÇOS DE STREAMING

Marcus Paulo Röder
Trainee do Departamento Cível Consultivo VG&P

No Código Civil brasileiro (Lei 

10.406 de 16 de janeiro de 2002), dentre 

seus 2.046 artigos, não consta a palavra in-

ternet ou qualquer outro termo que faça refe-

rência a rede mundial de computadores. Se 

isso ocorre com um código sancionado no 

início do século XXI, não é difícil acreditar 

que a legislação sobre direitos autorais (Lei 

nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998) tam-

bém não traz qualquer previsão sobre.

Por outro lado, no cotidiano de to-

dos nós, é corriqueiro conversas sobre um 

determinado filme disponível no Netflix, um 

pedido de compartilhamento de alguma 

playlist no Spotify, Deezer ou na Apple Mu-

sic ou então um vídeo “viral” no Youtube. O 

que todos esses serviços têm em comum? 

Todos são modalidade de streaming.

Em termos gerais, o streaming é 

uma modalidade de transmissão de dados 

(som e/ou imagem) via internet. O grande 

diferencial do streaming é que o conteúdo 

(p. ex., um fonograma para o caso de faixas 

musicais) é disponibilizado na web, sem 

permitir que o usuário armazene o arquivo 

(faça o download).

Os termos simulcasting e webcas-

ting são considerados espécies do gênero 

streaming. Não cabe aqui fazer uma minuci-

osa diferenciação técnica, porém, a grosso 

modo: transmissão de conteúdo via rádio e 

televisão são compreendidos como simul-

casting, enquanto que a transmissão via 

web, permitindo ou não a interação do usuá-

rio, é considerada como webcasting.

Qual a relevância disso? Os conteú-

Essa interminável demora no julgamento fez com que o prin-

cipal argumento da União, que é a sensibilização para o impacto soci-

al da decisão em favor dos contribuintes, ganhasse força, pois a cada 

período em que a União continua indevidamente cobrando as contri-

buições sobre uma base de cálculo distorcida, aumenta o chamado 

“esqueleto” tributário, tornando ainda mais difícil uma tomada de 

decisão.

Ficam aqui minhas provocações tiradas desta análise: O 

STF, como guardião constitucional da ordem social, deve considerar 

o impacto financeiro de uma decisão em detrimento do melhor en-

tendimento jurídico? O argumento do impacto pode ser considerado 

jurídico? Quanto desse impacto não foi agravado pela demora do 

próprio STF em postergar o julgamento? Ainda mais, como pode a 

União alegar que o tamanho do impacto financeiro é o grande con-

tra-argumento em desfavor da tese, já que com isso ela confessa que 

está desde muito arrecadando indevidamente tributos sobre uma ba-

se de cálculo distorcida? Seria justificável uma modulação dos efei-

tos, quase como uma decisão salomônica, para honrar o saber jurídi-

co dos Ministros sem causar um desequilíbrio irrecuperável no orça-

mento? 

Enfim, estas são algumas das questões que a comunidade 

tributária gostaria de ver enfrentadas quando sobrevier de fato o der-

radeiro julgamento deste tema, mas alerto novamente, devemos ser 

bastante céticos cada vez que ouvirmos que o caso será julgado, pois 

muitas vezes essa notícia já foi alardeada, gerando uma euforia entre 

os interessados, para que tudo terminasse mais uma vez num anti-

clímax do pedido de vista ou de uma retirada de pauta inusitada, co-

mo tantas outras vezes.
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O COMPLIANCE COMO TÉCNICA DE GESTÃO DE 

RISCOS EMPRESARIAIS – MITOS E VERDADES 

Clóvis Alberto Bertolini de Pinho
Advogado do Departamento de Direito Administrativo VG&P

A edição da Lei nº 12.846/2013, que ficou popularmente 

conhecida como Lei Anticorrupção, trouxe à discussão de empresá-

rios e administradores públicos a necessidade da vivência de técni-

cas de compliance no âmbito de empresas, sobretudo aquelas que 

possuem qualquer tipo de relacionamento direto com o Poder Públi-

co. Muito embora a exigência de práticas de compliance e integrida-

de não tenha como origem única a Lei Anticorrupção, foi com este 

diploma legal que promoveu a discussão a respeito da necessidade

dos transmitidos (fonogramas ou produções 

audiovisuais) estão protegido pelo direito de 

autor e dependem de autorização prévia e 

expressa para sua utilização e/ou reprodu-

ção (art. 29 da Lei 9.610). Em complemen-

to, o art. 68 veda a execução pública de 

obras ou composições sem a prévia e ex-

pressa autorização. Enquanto que o art. 99 

prevê que a arrecadação e distribuição dos 

direitos relativos à execução pública de 

obras musicais e literomusicais e de fono-

gramas deve ser feita por meio das associa-

ções de gestão coletiva criadas para este fim 

por seus titulares.

Em decorrência deste último dispo-

sitivo, surge o famoso Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (ECAD), insti-

tuição privada, cujo o objetivo é centralizar 

a arrecadação e distribuição dos direitos au-

torais de execução pública musical.

Mas afinal, qual a definição de 

execução pública? Esta pergunta é respon-

dida pelos parágrafos primeiro e segundo do 

artigo 68: considera-se execução pública a 

utilização de composições musicais em loca-

is de frequência coletiva, inclusive radiodi-

fusão ou transmissão por qualquer modali-

dade e a exibição cinematográfica. E o pará-

grafo terceiro lista uma infinidade de locais 

consideradas como “de frequência coletiva” 

(bares, hotéis, restaurantes, estabelecimen-

tos comerciais, etc.).

É certo e pacífico que rádios, emis-

soras de televisão e shows devem pagar o 

ECAD. Porém, atualmente, a grande ques-

tão em debate é: serviços de streaming po-

dem ser considerados como execução públi-

ca? O ECAD entende que sim e os servido-

res de streaming entendem que não. Essa 

discussão foi judicializada e já foi parar no 

Superior Tribunal de Justiça.

Como destaque, cabe citar dois ca-

sos: um envolvendo o MySpace (REsp nº 

1608416 / RJ) e outro a Oi FM (REsp nº 

1608416 / RJ). Nas decisões já proferidas 

nas instâncias inferiores, o Tribunal de Justi-

ça do Rio de Janeiro afastou a cobrança pelo 

ECAD, sob os fundamentos de que o simul-

casting não se enquadraria como execução 

pública porque se restringe a utilização de 

usuário (pensando de forma isolada e indivi-

dual). Já o webcasting, compreendido como 

um serviço de radiofusão (caso da Oi FM), 

também não poderia ser cobrado pois acar-

retaria em bis in idem (cobrança em dobro).

A controvérsia é tamanha que o Mi-

nistro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do 

caso da Oi FM, resolveu convocar audiência 

pública para discussão do tema com todos 

os interessados. A audiência pública foi rea-

lizada no dia 14 de dezembro de 2015, com 

a presença de importantes associações e sin-

dicatos.

O serviço de streaming representa 

um grande avanço tecnológico que buscou 

conciliar a indústria da música com a dispo-

nibilização de conteúdo na web (o resultado 

é positivo, pois gera lucro para as gravado-

ras e consegue evitar a pirataria). O impasse 

que acabou com a judicialização do assunto 

dá força para uma discussão maior e muito 

importante acerca da gestão coletiva dos di-

reitos autorais (principalmente na internet). 

Cabe mencionar, de forma exígua, que re-

centemente (decisão de outubro de 2016), o 

Supremo Tribunal Federal julgou válido os 

dispositivos da Lei nº 12.853/13 que permi-

te que o Ministério da Cultura fiscalize a 

atuação do ECAD. Uma demanda histórica 

de associações de autores e intérpretes.

É certo que a regulamentação jurídi-

ca, mesmo que morosa, sempre está a rebo-

que do rápido avanço tecnológico e do sur-

gimento de novas situações inesperadas pe-

lo legislador. O que deve ser combatido é 

uma atuação restritiva, numa espécie de cru-

zada frente às novas tecnologias, cujo resul-

tado final é indesejado por todos. O floresci-

mento diário de novas plataformas e de apli-

cativos inovadores tem facilitado muito o 

cotidiano de todos. É sim possível chegar 

em soluções que, dentro da medida do pos-

sível, harmonizam e compatibilizam o mun-

do analógico com o digital.

Aguarda-se agora, com as conside-

rações e apontamentos trazidos por especia-

listas na audiência pública, a decisão final 

do STJ para finalmente se definir a questão.
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de existência de técnica de compliance ou integridade.

O termo compliance vem do inglês “to comply”, que signifi-

ca estar de acordo com as técnicas regulamentares ou com o conjun-

to de normas aplicáveis a um determinado setor. Poderíamos elencar 

inúmeras aplicabilidades ao compliance no âmbito de uma determi-

nada empresa. A primeira delas é que a existência de um programa 

de compliance efetivo, que pode amenizar prejuízos e antever riscos, 

os quais os empresários e administradores públicos brasileiros são 

constantemente submetidos. 

Em outras palavras, a existência de programas de complian-

ce empresarial está diretamente relacionada com a capacidade das 

empresas de corresponderem e anteverem os riscos inerentes à sua 

atividade, com o respeito às normas, regulamentos e prevenção da 

ocorrência de atos prejudiciais à sua própria imagem. 

Os motivos para que as empresas que normalmente se rela-

cionam com o Poder Público adotem técnica de compliance empre-

sarial poderiam ser sintetizados nos seguintes pontos: i) a instabili-

dade das instituições bra-

sileiras poderia funcionar 

como um bom método 

de prevenção de riscos 

empresariais; ii) a valori-

zação pelo mercado e o 

Poder Público das em-

presas que respeitam re-

gulamentos, leis e as nor-

mas técnicas regulamen-

tares; iii) a concessão de 

estímulos aos agentes 

econômicos que tenham 

efetivas condições de 

prevenirem a ocorrência 

desses riscos; iv) o au-

mento de normas que 

punem empresas que cometam atos de corrupção, ou mesmo atuem 

dentro da ilegalidade. 

Nesse contexto insere-se a Lei Anticorrupção, que estabele-

ce pesadas penas às pessoas jurídicas que cometam atos lesivos à 

Administração Pública (art. 5º, da Lei nº 12.846/2013), punidos com 

responsabilidade objetiva, independentemente da comprovação de 

dolo ou culpa, benefício ou proveito econômico por parte da pessoa 

jurídica. A Lei nº 12.846/2013 estabelece multas que podem chegar 

até 60 milhões de reais (art. 6º, §4º, da Lei nº 12.846/2013), ou 20% 

do faturamento bruto, quando este possa ser aferido. 

Nesse contexto de punição e recrudescimento cada vez mai-

or às pessoas jurídicas que venham a cometer atos lesivos à Admi-

nistração Pública, como o estabelecido pela Lei Anticorrupção, as 

técnicas de compliance ganham relevo, pois a Lei Anticorrupção 

estabelece que a existência de técnicas de compliance, ou a existên-

cia de mecanismos e procedimentos internos de integridade, audito-

ria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, podem 

ser motivos de atenuação das penas a serem aplicadas às pessoas 

jurídicas punidas (art. 7º, da Lei nº 12.846/2013). 

Por sua vez, a definição dos critérios de avaliação da efetivi-

dade compliance, no contexto da Lei Anticorrupção, estão expostos 

no Decreto Presidencial nº 8.420/2015 e são sintetizados, ainda que 

de maneira exemplificativa: a) no comprometimento da alta direção 

da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio 

visível e inequívoco ao programa; b) padrões de conduta, código de 

ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os 

empregados e administradores, independentemente de cargo ou fun-

ção exercidos; c) nos padrões de conduta, código de ética e políticas 

de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, 

fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e asso-

ciados; d) treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

e) análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao 

programa de integridade; f) registros contábeis que reflitam de for-

ma completa e precisa as transações da pessoa jurídica; g) procedi-

mentos específicos para 

prevenir fraudes e ilícitos 

no âmbito de processos 

licitatórios, na execução 

de contratos administra-

tivos ou em qualquer inte-

ração com o setor públi-

co, ainda que intermedia-

da por terceiros, tal como 

pagamento de tributos, 

sujeição a fiscalizações, 

ou obtenção de autoriza-

ções, licenças, permis-

sões e certidões, entre 

outros parâmetros avalia-

tivos estabelecidos no 

Decreto Presidencial nº 

8.420/2015. 

Por fim, e não menos importante, apresentam-se algumas 

afirmações a respeito das técnicas de compliance empresarial, que 

podem auxiliar na melhor compreensão do instituto, objetivando a 

desmitificação de noções comumente propagadas a respeito do 

tema:

MITO 1 – “Somente grandes empresas precisam preocu-

par-se com técnicas de compliance e gestão de integridade” – Com a 

Lei Anticorrupção, pouco importa o tamanho ou o faturamento da 

empresa para aplicação das sanções estabelecidas pela Lei nº 

12.846/2013, já que ela poderá ser aplicada independentemente de 

constituição regular ou não, o que estabelece a necessidade de preo-

cupação com o compliance por parte das empresas de pequeno por-

te;

MITO 2 – “A existência de técnicas de compliance e gestão 

de riscos é muito cara ou custosa para a empresa, dificultando a sua 

implementação ou efetividade” – Nem sempre as técnicas de com-

pliance e gestão de integridade de riscos resumem-se a Códigos de
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Qualquer sociedade empresária representa financeiramente 

muito mais que apenas o valor expresso pelo seu capital social, mais 

ainda, até mesmo que o valor de seu patrimônio. Existe uma série 

elementos outros que podem interferir no valor da sociedade, tanto 

positiva quanto negativamente.

 No procedimento de avaliação da sociedade há a necessida-

de de aplicação de um método de precificação que, em alguns casos, 

pode exceder o valor patrimonial proporcional atribuído às quotas. 

Em termos práticos, em revisão da jurisprudência verifica-se que a 

maior parte dos julgados vem indicando a sociedade, em razão de 

sua operação de maneira autônoma em relação aos sócios, cria um 

ativo intangível de valor, este goodwill deve ser incorporado nos mé-

todos de avaliação societária.

 Basicamente, pode-se apurar o valor das quotas e ações uti-

lizando-se um prisma Patrimonial ou Econômico. Indica-se, contu-

do, que a avaliação pelo valor econômico é a utilizada em negocia-

ções privadas normalmente pelo uso do método do fluxo de caixa 

descontado, e a utilização deste mesmo método em apurações de 

haveres em dissoluções societárias pode gerar problemas em diver-

sas naturezas. O método de apuração patrimonial do valor da socie-

dade pode assumir algumas formas, tais como o Balanço Patrimoni-

al Ordinário (BPO), o Balanço Patrimonial Especial (BPE), o Balan-

ço Patrimonial de Determinação (BPD). Todos eles têm por finalida-

de a determinação do valor efetivo das quotas, refletindo o histórico 

da sociedade até o dia do levantamento.

 

De certo modo, a apuração pelo valor econômico das quotas 

toma as características atuais da sociedade e as projeta para o futuro, 

criando um valor esperado de lucratividade descontada de uma taxa 

predeterminada. Ou seja, o valor apurado pelo método do fluxo de 

caixa descontado gera o valor atual da sociedade em representação a 

atividade futura. Desta forma, seria relevante pensar no método de 

fluxo de caixa para questões de investimento, em que o sócio apura o 

valor que a sociedade pode gerar no futuro e determina que para que 

o investidor participe destes resultados futuros deve pagar um preço 

tal pelas quotas sociais. Logo, o método de fluxo de caixa é destina-

do a apurar o valor da sociedade para aqueles que conduzirão a ativi-

dade no futuro.

VALUATION E DIREITO SOCIETÁRIO

 William Koga
Advogado do Departamento de Direito Societário VG&P
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Conduta ou Códigos de Ética. A mera existência de uma organiza-

ção na empresa, com treinamentos específicos aos funcionários para 

que respeitem às normas e regulamentos pode ser considerado como 

uma técnica de compliance. Menciona-se, ainda, o exemplo de uma 

pequena startup, mas que, de maneira consciente e organizada, pos-

sua todos os seus arquivos organizados em um pen drive ou digitali-

zados, auxiliando em uma fiscalização tributária. Este exemplo 

demonstra uma técnica barata e efetiva de compliance, que poderia 

auxiliar na administração de uma pequena empresa. Ademais, a me-

ra organização e coordenação empresarial firmes poderiam ser con-

sideradas como uma técnica de compliance, que não gerariam mui-

tos custos à pessoa jurídica;

MITO 3 – “A exigência de técnicas de compliance seria 

vinculativa ao setor privado e indicativa ao setor público” - Muito 

pelo contrário, com a edição da Lei de Estatais (Lei nº 13.303/2016), 

sobretudo com o seu art. 9º, a adoção de regras de estruturas e práti-

cas de gestão de riscos e controle interno são obrigatórias às empre-

sas estatais, sejam estas sociedades de economia mista ou empresas 

públicas, o que leva o compliance à observância obrigatória aos ad-

ministradores públicos e diretores de empresas estatais;

MITO 4 – “A mera existência de um programa de compli-

ance ou de gestão de integridade empresarial seria suficiente para 

que a empresa possa usufruir da atenuação ou redução da pena” – A 

Lei Anticorrupção exige, expressamente, que os programas de com-

pliance funcionem de maneira efetiva e possam ter condições de 

antever a ocorrência de riscos ou fraudes empresariais, não funcio-

nando como algo “inócuo” ou que tenha previsão meramente “for-

mal”. É preciso que os programas de compliance tenham condições 

efetivas de gerir riscos empresariais. 
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O método da avaliação patrimonial reflete a atividade passa-

da, todo o conjunto de bens materiais e imateriais que foram se so-

mando com o passar do tempo de atividade da empresa e se consoli-

daram ou em patrimônio da empresa ou em pagamentos de dividen-

dos ou distribuição de lucros. Assim, o método de avaliação patri-

monial é o mais adequado para sócios que estão se retirando, por 

quaisquer razões, visto que o valor que se obtém pelas quotas reflete 

a situação atual da sociedade em reflexo a sua história. Ou seja, é um 

reflexo do tempo que o sócio esteve participando da sociedade. É 

certo que o valor patrimonial e o valor econômico não são obrigato-

riamente iguais, pode haver divergências, especialmente porque o 

valor econômico projeta uma situação futura, que pode ser influenci-

ada positivamente ou negativamente pelas condições econômicas.

 É justamente neste ponto que se deve fazer uma importante 

ressalva, a diferença essencial não está em uma distinção entre o va-

lor das quotas, mas em uma distinção entre a natureza dos sócios. Na 

seguinte medida, a diferença entre o valor das quotas avaliadas pelo 

método econômico e pelo patrimonial reflete, em essência, a remu-

neração que a sociedade pode proporcionar (na continuidade das 

atividades) ou que já proporcionou (pela criação de patrimônio ou 

divisão de lucros).

 Uma diferença essencial deve ser apontada entre estas duas 

modalidades de aferição do valor da sociedade, pelo método econô-

mico se avalia a capacidade da sociedade em proporcionar lucros 

futuros, portanto ainda não distribuídos. No método patrimonial, o 

valor apurado das quotas sociais reflete os resultados da atividade 

econômica ao longo dos anos, cuja remuneração teve, basicamente, 

dois destinos: transformou-se em patrimônio da sociedade ou foi 

distribuído aos sócios como dividendos.

 Logo, faz muito mais sentido aplicar o método patrimonial 

para sócios que estão saindo da sociedade, casos de apuração de ha-

veres nos casos de resolução da sociedade em relação a um sócio. 

Isto porque o valor apurado irá refletir o resultado operacional obti-

do durante a permanência do sócio na sociedade descontando-se, 

ainda, os valores já distribuídos a título de participações nos lucros.

 A apuração patrimonial que a empresa é obrigada a realizar 

ao final de cada exercício para a aprovação pelos sócios é recebe o 

nome de Balanço Patrimonial Ordinário (BPO). O critério de verifi-

cação é o do custo de aquisição, ou seja, considera o valor pago pela 

sociedade para se tornar titular dos bens e direitos que compõem o 

ativo da empresa. 

 Quando se fixa um critério temporal para a apuração do 

valor patrimonial indicando um determinado dia do exercício social 

para ser o marco final da apuração patrimonial tem-se o Balanço 

Patrimonial Especial (BPE). Quanto à forma de calcular o valor das 

quotas não há diferença para o BPO, o critério continua sendo o cus-

to de aquisição, apenas fixa-se um marco temporal, uma data rele-

vante até a qual será feita uma atualização do BPO.

 Diferentemente do BPO, o Balanço Patrimonial por Deter-

minação contabiliza os itens do ativo da sociedade pelo valor de mer-

cado ou pelo custo de saída. Nesta modalidade também se fixa uma 

referência temporal, tal qual o BPE, mas com a inclusão do último 

dia, e ao final se obtém o valor patrimonial no período escolhido, 

atualizado pelo valor de mercado dos ativos. Outra diferença é a de 

que o BPD deve incluir o valor dos ativos intangíveis da sociedade, 

também pelo critério do valor de mercado, avaliando o valor do in-

tangível dentro da dinâmica do mercado. 

 Apesar da avaliação do valor das quotas ser um método obje-

tivo, existem diversas formas diferentes para se chegar ao valor exa-

to das quotas sociais. Cada método disponível engloba uma série de 

critérios específicos que são mais ou menos indicados em relação à 

natureza e dos objetivos da avaliação que se pretende executar. Quan-

to à definição do método, portanto, há margem para discussão e 

discricionariedade baseadas em critérios específicos e peculiares da 

situação proposta.

 Em tempo, vale a ressalva para o fato de que, no momento 

de escolha do método de avaliação, é preciso refletir sobre os aspec-

tos peculiares e idiossincráticos da situação apresentada, sendo im-

possível apresentar uma prescrição fixa e imutável no tocante à 

adoção de um prisma econômico ou patrimonial a um rol preestabe-

lecido. 
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