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Pela quarta vez o VGP está na lista dos 500 escritórios mais admi-

rados do Brasil. Em um país que está com mais de um milhão de advo-

gados, 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 (VGP entrou entre os 

mais admirados da Chambers Latin America 2018). A lista brasileira é 

formada a partir de indicações das mil maiores empresas do país, 

ouvidos os departamentos jurídicos. Apenas os quinhentos escritórios 

com o maior número de indicações estão no ranking.

Entre os pontuados que integram o ranking, levando em conside-

ração o número de indicações para escritórios abrangentes, VGP, com 

sedes em São Paulo, Brasília e Curitiba, está na 67ª posição no Brasil. 

No Paraná o VGP aparece em segundo lugar, ao lado de outros escritó-

rios locais.

A edição de 2017 da Análise Advocacia revela outras boas notícias 

para o escritório. Pela segunda vez VGP apareceu entre os mais admi-

rados em alguns segmentos da economia. No setor elétrico e farmacêu-

tico, VGP está na terceira posição nacional. A área de maior destaque do 

VGP é Infraestrutura e Regulatório, em segundo lugar no Brasil.

Não apenas o VGP foi indicado. A edição de 2017, pela primeira 

vez, colocou os dois sócios-fundadores do VGP, Luiz Fernando Casa-

grande Pereira e Fernando Vernalha, entre os advogados mais admi-

rados do Brasil.

Temos o dever de agradecer a confiança e admiração dos clientes 

consultados. Antes disso, o empenho dos advogados e colaboradores do 

VGP: os verdadeiros responsáveis por esta conquista!
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Dayana Dallabrida Sócia da área de consultoria cível

Evento: Gestão e Tecnologia de Contratos

Local: VGP Advogados - Curitiba/PR

30/JAN

31/MAI
04/ABR

01/JUN

06/JUN

11/ABR

20/ABR

25/MAI

27/ABR

29/MAR

Silvio Felipe Guidi Sócio da área healthcare

Evento: 3º Encontro de Avaliadores da ONA

Local: São Paulo/SP

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Evento: Conferência de Empresas Estatais

Local: São Paulo/SP

Luiz Fernando C. Pereira Sócio da área contencioso estratégico 

Evento: VII Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral

Local: Teresina/PI

Luiz Fernando C. Pereira Sócio da área contencioso estratégico  

Evento: III Congresso de Processo Civil: CPC 2015

Local: Curitiba/PR

Luiz Fernando C. Pereira Sócio da área contencioso estratégico  

Evento: II Curso de Atualização do Novo CPC

Local: Curitiba/PR

Luiz Eduardo Peccinin Sócio da área de direito eleitoral

Evento: Prestação de Contas Partidárias 2017

Local: VGP Advogados - Curitiba/PR

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Evento: 89º Encontro Nacional da Indústria da Construção

Local: VGP Advogados - Curitiba/PR

Fernando Vernalha  Sócio da área de infraestrutura

Evento: IV Encontro dos Municípios com o 

Desenvolvimento Sustentável

Local: Brasília/DF

Alberto Bruel Sócio da área tributária 

Evento: PIS/COFINS - Riscos e Oportunidades

Local: VGP Advogados - Curitiba/PR

Realizado no VGP Curitiba, o evento contou com a 

presença diversas empresas de destaque no cenário 

nacional, representadas por seus diretores, gestores e 

colaboradores técnicos. 

Pereira falou no painel sobre o tema “coisa julgada”. 

Organizado pela OAB/PR e pela ESA, o evento contou 

com a presença de mais de 1.500 advogados, 

no Teatro Guaíra, em Curitiba/PR.

O ENIC é considerado o maior evento da indústria 

da construção da América Latina.

VGP ADVOGADOS MARCA PRESENÇA EM GRANDES 

EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS



08/JUN

21/JUN

15/AGO

16/AGO

27/JUL

22/JUN

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Evento: Exame Fórum - PPPs e Concessões

Local: São Paulo/SP

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Evento: Estruturação de Programas de Concessões e PPPs

Local: Brasília/DF

Patrick Rocha de Carvalho Sócio da área trabalhista

Evento: Café com a Gerar 2017

Local: Curitiba/PR

Patrick Rocha de Carvalho Sócio da área trabalhista

Maria Fernanda Sbrissia Sócia da área trabalhista

Evento: Nova Legislação: Reforma Trabalhista

Local: Curitiba/PR

Érica Requi Sócia da área de direito administrativo

Pedro Vita Sócio da área de direito administrativo

Evento: PPPs e Concessões como forma de desenvolvimento 

econômico e social

Local: Itajaí/SC

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Angélica Petian Sócia da área de infraestrutura

Evento: Fórum PPP Ilumina Brasil

Local: São Paulo/SP

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Evento: TCE-SC em Debate: Concessões e PPPs

Local: Florianópolis/SC

A r g u m e n t o

Vernalha falou sobre as oportunidades em 

programas municipais de PPPs e 

Concessões. O evento, organizado pela 

Revista Exame, contou com a participação 

de grandes nomes da área de 

infraestrutura do cenário nacional. 

Com mediação de Dayana Dallabrida e exposição de 

Rumi Contractor, COO da Quinnox (Chicago, EUA), o 

evento contou com a presença de 40 profissionais de 

diferentes startups conhecidas no Brasil e no mundo. Além 

da interação presencial, o engajamento também pôde ser 

visto em tempo real, por meio da transmissão ao vivo, 

assistida por mais de 9,3 mil usuários nas mídias sociais.

Com realização da Hiria e curadoria jurídica do VGP,

o evento reuniu diversos investidores, especialistas em 

infraestrutura, prefeitos e secretários municipais, que 

juntos debateram os principais projetos de Iluminação 

Pública para o Brasil. 

Vernalha falou sobre os aspectos jurídicos 

das Parcerias Público-privadas (PPPs).

Escaneie o Código QR e assista à palestra.

Escaneie o Código QR 
e assista ao bate-papo.

Escaneie o Código QR 
e assista aos vídeos das 

palestras dos sócios 
do VGP Advogados.

10/AGO

30/AGO

Dayana Dallabrida Sócia da área de consultoria cível

Evento: FastStart - Startups e Novas Tecnologias

Local: VGP Advogados - Curitiba/PR
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15/SET

26/SET

20/OUT

26/OUT

26/OUT

08/NOV
19/OUT

Luiz Fernando C. Pereira Sócio da área contencioso estratégico  

Evento: Programas de Compliance para Empresas

Local: Curitiba/PR

Angélica Petian Sócia da área de infraestrutura

Evento: Concessões e Parcerias - Entendendo e Ampliando as 

Oportunidades de Negócios

Local: São Luís/MA

Silvio Felipe Guidi Sócio da área healthcare

Evento: Primeiro Encontro da Saúde

Local: Curitiba/PR

Angélica Petian Sócia da área de infraestrutura

Evento: Fórum Concessões e Parcerias

Local: Natal/RN

Luiz Fernando C. Pereira Sócio da área contencioso estratégico 

Evento: Seminário do Código de Processo Civil

Local: Curitiba/PR

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Evento: I Encontro de Gestores Municipais – Oportunidades 

de Negócios e PPPs

Local: Salvador/BA

Angélica Petian Sócia da área de infraestrutura

Evento: II Fórum Internacional de PPPs

Local: Salvador/BA

Na qualidade de expert em Concessões e PPPs, 

Fernando Vernalha foi ouvido na Board Council Meeting 

da Confederation of International Contractors' 

Associations (CICA), nos dias 6 e 7 de novembro de 

2017, em Paris (França), onde apresentou propostas 

para a inclusão das médias empresas no mercado 

internacional de infraestrutura. 

06/NOV

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Evento: Board Council Meeting CICA

Local: Paris - França
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Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Angélica Petian Sócia da área de infraestrutura

Evento: Oficina PPPs e Concessões 2017

Local: São Paulo/SP

Fernando Vernalha Sócio da área de infraestrutura

Evento: Concessões e PPPs para as equipes nacionais do 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

Local: Curitiba/PR

09/NOV

13/NOV

14/NOV

Patrick Rocha de Carvalho Sócio da área trabalhista

Maria Fernanda Sbrissia Sócia da área trabalhista

Pedro Neme Sócio da área trabalhista

Evento: Reforma trabalhista: uma análise empresarial

Local: VGP Advogados - Curitiba/PR



23/NOV

28/NOV

29/NOV

Silvio Felipe Guidi Sócio da área healthcare

Evento: 1º Fórum ONA Legal

Local: São Paulo/SP

Luiz Fernando C. Pereira Sócio da área contencioso estratégico 

Evento: XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira

Local: São Paulo/SP

Bruno Marcondes Sócio da área de estruturação de negócios

Érica Requi Sócia da área de direito administrativo

Clóvis Bertolini Sócio da área de direito administrativo

Evento: Workshop Lei das Empresas Estatais

Local: VGP Advogados - Curitiba/PR

A r g u m e n t o

Realizado pela Organização Nacional de 

Acreditação (ONA) e com apoio do VGP 

Advogados, o evento enfrentou temas 

polêmicos e visões nem sempre coincidentes 

entre a área do direito e da saúde.

O encontro, realizado a cada três anos pelo Conselho 

Federal da OAB, é considerado o maior evento jurídico 

da América Latina.

28/NOV

04/DEZ

12/DEZ

Angélica Petian Sócia da área de infraestrutura

Evento: II Fórum Concessões em Saneamento

Local: São Paulo/SP

Angélica Petian Sócia da área de infraestrutura

Evento: I Encontro Catarinense sobre Concessões e PPPs

Local: Florianópolis/SC

Angélica Petian Sócia da área de infraestrutura

Evento: Via Viva 2017 - I Seminário Socioambiental em 

Infraestrutura de Transportes

Local: Brasília/DF

VGP PARTICIPA DE GRUPO DE TRABALHO VOLTADO 
À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DE 
APOIO ÀS CONCESSÕES E PPPs MUNICIPAIS

Da equipe de redação do Argumento

O VGP tem assessorado a Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção a desenvolver, juntamente com o governo federal e a 

Frente Nacional de Prefeitos, propostas e soluções para destravar as 

PPPs e Concessões no âmbito municipal. Nesta qualidade, Fernando 

Vernalha, sócio do VGP, tem atuado como consultor convidado para 

ajudar na implantação do programa. As reuniões do grupo de traba-

lho envolvem o Ministério do Planejamento, o Ministérios das Cida-

des, a Caixa Econômica Federal, a Agência Brasileira Gestora de 

Fundos Garantidores (ABGF) e representantes da FNP e da CBIC.

O programa federal às concessões e PPPs municiais foi instituí-

do pela Medida provisória 786 e pretende não apenas prover apoio 

financeiro aos municípios interessados, mas também apoio técnico 

para o desenvolvimento desses projetos. O VGP coordenou a equipe 

de consultores que elaborou os modelos padrões de documentos 

para a estruturação de PPPs nas áreas de saneamento, resíduos e ilu-

minação pública que foram entregues pela CBIC ao Ministério do 

Planejamento.

Na foto, Fernando Vernalha participa de reunião do grupo de trabalho onde estão 

presentes o Ministro do Planejamento, o Ministro adjunto das Cidades, o Presidente 

da ABGF, o Presidente da Caixa e o Presidente da CBIC, José Carlos Martins.

5Argumento



D i re i t o  d o  C o n s u m i d o r

O DIREITO DE ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR

Caio Pockrandt Gregorio da Silva
Sócio da área Cível Corporativo VGP

O Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), em seu artigo 49, regulamenta o di-

reito de arrependimento na aquisição de ser-

viços e produtos ocorridos fora do estabele-

cimento comercial, dispondo que o consu-

midor tem a prerrogativa de desistir da con-

tratação que celebrou no prazo de 7 (sete) 

dias contados da celebração ou do ato de 

recebimento do produto. 

O objetivo é simples: proteger o consu-

midor que não tem a possibilidade do conta-

to imediato com o produto para verificar se 

preenche suas necessidades e expectativas. 

Além disso, visa à proteção contra eventuais 

práticas comerciais abusivas, geralmente 

constatadas nas vendas realizadas fora do 

estabelecimento comercial, que podem com-

prometer a integridade da declaração de von-

tade do consumidor.

A contratação “fora do estabelecimento 

comercial”, que, na época da edição da lei 

na década de 90, era feita “especialmente 

por telefone ou em domicílio”, hoje deve ser 

corretamente compreendida para que sua 

essência seja atendida. A norma, portanto, 

deve ser aplicada para todos os casos em 

que possa ocorrer uma frustração de expec-

tativa do consumidor que, sem acesso ao 

produto adquirido, baseia sua decisão unica-

mente nas informações prestadas pelo for-

necedor. A fim de adaptar o conceito às 

novas práticas comerciais, o Decreto n.º 

7.692, de 15 de março de 2013, passou a 

regulamentar sobre a contratação no comér-

cio eletrônico. Afinal, quem nunca se arre-

pendeu da compra de um produto pelo tele-

fone ou até mesmo pela internet?

Ressalte-se, porém, que o arrependi-

mento não pode ser compreendido como 

uma prerrogativa do consumidor de simples 

desfazimento imotivado do contrato de com-

pra e venda (ou de prestação do serviço). 

Trata-se de direito de arrependimento quan-

do adquire bem ou serviço em situação que 

não lhe permitiu aferir com exatidão o que 

estava sendo adquirido. De igual forma, não 

se confunde com o da resolução do contrato 

por vício do produto ou do serviço (artigos 

18, § 1º, II, 19 e 20 do CDC). Esse direito 

não depende de qualquer impropriedade no 

objeto, ainda que corresponda exatamente 

ao apresentado àquele prometido.

Importante salientar que toda e qualquer 

despesa relativa à devolução deverá ser inte-

gralmente arcada pelo fornecedor, na medi-

da em que eventuais prejuízos suportados 

pelo comerciante são inerentes à sua ativi-

dade comercial. Esse é o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça (STJ) exarado 

no julgamento do Recurso Especial 1.340.6-

04. Na oportunidade, o relator do caso, Mi-

nistro Mauro Marques, afirmou que “acei-

tar o contrário é criar limitação ao direito 

de arrependimento, legalmente não previs-

to, além de desestimular tal tipo de comér-

cio, tão comum nos dias atuais”.

O debate ganha relevância pela crescen-

te oferta de vendas mediante showroom. 

Essa modalidade de oferta em muito se asse-

melha à venda por catálogo e deve receber 

as mesmas proteções e obrigações inerentes 

a esse esquema de negociação. Nesse caso, 

embora a aquisição seja feita dentro da loja 

física, outro produto – em estoque – é direci-

onado ao consumidor. A aquisição que se 

inicia dentro do estabelecimento comercial, 

somente se concretiza com a entrega do bem 

na residência do consumidor. Mesmo por-

que, nos termos do Código Civil Brasileiro 

(CCB), a tradição do bem móvel é o fato que 

perfectibiliza a aquisição (artigo 1267). 

  Assim, caso o produto recebido não cor-

responda àquele adquirido quando da com-

pra no showroom, poderá o consumidor re-

querer a devolução do produto. A insatisfa-

ção e o direito de arrependimento do consu-

midor, nessa hipótese, também encontram 

respaldo no artigo 484 do CCB, que dispõe: 

“Se a venda se realizar à vista de amostras, 

protótipos ou modelos, entender-se-á que o 

vendedor assegura ter a coisa as qualidades 

que a elas correspondem”. Nesse sentido, 

havendo disparidade entre o produto e a 

'mensagem publicitária' apresentada no 

showroom, assegurado também está o direi-

to do consumidor ao desfazimento do negó-

cio. 

  Em suma, como meio de resguardar as 

novas modalidades de compra que benefici-

am tanto consumidores quanto fornecedo-

res, o CDC prevê a prerrogativa de arrepen-

dimento pela possibilidade de uma frustra-

ção de expectativa do consumidor, que, a 

distância, baseia sua compra unicamente 

nas informações que são prestadas pelo for-

necedor. E justamente por essa razão é que 

os fornecedores, para não se verem prejudi-

cados pela aplicabilidade do dispositivo le-

gal, devem prezar pelas informações do pro-

duto ou serviço da maneira mais clara e com-

pleta possível, viabilizando uma aquisição 

segura por parte do consumidor. 
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P r i v a t i z a ç õ e s

PRIVATIZAR COM EFICIÊNCIA

Fernando Vernalha
Sócio da área de Infraestrutura VGP

ARTIGO PUBLICADO
Escaneie o QR Code para acessar

Até há bem pouco tempo, a palavra privatização era vista como 

uma espécie de vírus da impopularidade nos debates políticos no 

Brasil. Embora a percepção popular sobre as vantagens e desvanta-

gens das privatizações venha se renovando - talvez pelo reconheci-

mento cada vez maior de que os números devem prevalecer em rela-

ção às ideias -, ainda continuamos com alguma resistência quando o 

assunto é a venda de ativos estatais. Pesquisas feitas recentemente 

têm revelado que o apoio às privatizações ainda divide opiniões (ve-

ja-se o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas em 4 

de setembro sobre a venda da Eletrobras, com 49,3% a favor e 

41,07% contra, e da Casa da Moeda, com 37,2% a favor e 57,9% 

contra. Uma outra pesquisa do mesmo instituto, conduzida em 

agosto de 2016, mostrou que 60,6% da população era contrária à pri-

vatização de empresas, enquanto 33,5% era favorável).

O tema, contudo, vem ganhando a atenção dos governos, seja 

por razões casuísticas, por sobrevivência fiscal ou pelo objetivo 

mesmo de buscar meios mais eficientes para a gestão dos ativos 

estatais. De qualquer forma, há uma agenda para desestatizações em 

formação nos diversos níveis federados. O movimento é puxado 

pela proposta do governo federal para a privatização de empresas 

importantes como a Eletrobras, a Casa da Moeda e o Aeroporto de 

Congonhas, além de outros 54 ativos, entre vendas e concessões, que 

compõem o Programa de Parcerias de Investimento (PPI).

Essas iniciativas recolocam uma discussão de fundo sobre as 

vantagens e desvantagens de um programa mais abrangente de de-

sestatização. Um ponto fundamental dessa análise é a capacidade 

das privatizações de melhorar a eficiência na gestão das empresas e a 

qualidade dos serviços prestados. Nesse sentido, os ganhos de efi-

ciência e de produtividade das empresas privatizadas vêm sendo di-

agnosticados historicamente por estudos e levantamentos empíricos, 

como o relatório Privatising State-Owned Enterprises, produzido 

pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). São números que não devem ser desconsiderados no 

discurso das ideias. Por aqui, tivemos também experiências exitosas, 

como foi a privatização das telecomunicações.

De todo modo, embora o tema seja complexo e comporte múlti-

plas análises, há pelo menos dois enfoques relevantes que merecem 

ser lembrados. Em primeiro lugar, um dado pragmático: no Brasil, 

muitos desses ativos estão capturados por interesses políticos. Nos-

sas principais empresas vêm sendo historicamente aparelhadas por 

indicações de partidos políticos. Isso impõe uma lógica de gestão 

empresarial fundada não na meritocracia e na racionalidade empre-

sarial, mas no jogo dos interesses partidários. A origem desse pro-

blema é evidente e remonta a patologias do sistema eleitoral, em que 

cargos em empresas estatais são moeda relevante na formação de 

apoio político aos governos. É verdade que a recente Lei das Estatais 

pretende contribuir para minimizar a prática das indicações políticas, 

impondo critérios puramente técnicos para a indicação de diretores e 

membros dos conselhos de administração. Mas, enquanto os gover-

nos tiverem o poder das nomeações, sua origem terá sempre o DNA 

político.

Uma segunda questão prende-se ao modus operandi das estrutu-

ras púbicas. As entidades públicas são aparelhos naturalmente inefi-

cientes. Isso deriva de um componente fortemente burocrático que 

assegura controles sobre a atividade administrativa, mas carrega mui-

tos custos ao seu funcionamento. O regime que rege as licitações, as 

contratações e mesmo a produção das decisões nas empresas estatais 

impõe-lhe uma burocracia muito mais pesada do que aquela que inte-

gra a empresa privada. Assim se passa porque o regime jurídico das 

empresas e entidades públicas parte de uma premissa de desconfi-

ança na atuação do agente estatal, submetendo-o a um controle de 

meios, rico em procedimentos e formalidades. Já os sistemas de con-

trole inerentes às empresas privadas costumam orientar-se por uma 

premissa de confiança, imprimindo controles de resultado à perfor-
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mance de seus executivos. Essas diferenças têm impacto nos custos 

que esse controle gera sobre o funcionamento da empresa. Por isso, 

tende a ser muito menos burocrática e onerosa a gestão de uma em-

presa privada do que a gestão das empresas estatais.

Esses enfoques demonstram que a gestão privada, sob o atual 

contexto regulatório no Brasil, tenderá a ser mais eficiente do que a 

pública, entregando serviços melhores a custos mais baixos. Se é 

assim, privatizar esses ativos pode ser uma alternativa economica-

mente racional. Arcar com as ineficiências da gestão pública pode 

valer a pena apenas para as hipóteses de atuações indelegáveis à ini-

ciativa privada, como são as funções estatais imperativas de cobrar 

tributos e fazer uso da violência. Ou ainda para atuações pontualíssi-

mas em que o Estado deve atuar na forma de empresa para corrigir 

falhas de mercado. Fora dessas hipóteses, as privatizações, se bem 

formatadas, serão a opção racional na busca de uma administração 

pública mais eficiente. É claro que isso dependerá muito da formata-

ção desses programas e, ainda, das condições institucionais instala-

das para o controle estatal sobre os serviços desestatizados - o que 

demandará agências reguladoras autônomas e devidamente apare-

lhadas para o exercício da regulação e do controle.

Os resistentes às privatizações costumam afirmar que o Estado 

deve ter cautela em desfazer-se de suas empresas para não se evadir 

de sua atuação em “setores estratégicos”. A questão é que, se há ser-

viços empresariais que merecem indução ou orientação mais inci-

siva do Estado, por serem carimbados de “estratégicos”, que assim 

seja feito por outras vias, como a regulação ou o fomento direto. 

Estratégicos ou não para o Estado, os entes privados sempre serão 

aptos a melhor desempenhar essas atividades. Seria economica-

mente irracional insistir num modelo de Estado empresário quando 

há vias mais eficientes e eficazes para garantir que aqueles objetivos 

sejam atingidos.

Privatizar empresas e desestatizar serviços, por isso, não são ape-

nas uma oportunidade de geração de caixa aos governos - tampouco 

tais ações devem estar orientadas para isso -, mas uma opção inteli-

gente para oferecer maior eficiência e produtividade às empresas e 

melhorar a qualidade de serviços essenciais à população.

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 
NO CENÁRIO DE PROVÁVEL AUMENTO DA CARGA 
TRIBUTÁRIA NO BRASIL

Bruno Fonseca Marcondes
Sócio da área de Estruturação de Negócios VGP

Pela análise das alíquotas incidentes sobre a transmissão de bens 

em decorrência de herança e doações em diferentes países, constata-

se que as alíquotas vigentes no Brasil são relativamente baixas se 

considerarmos os percentuais vigentes mundo afora, incluindo aque-

les existentes em países desenvolvidos como Estados Unidos ou paí-

ses da Europa ocidental, ou mesmo se comparadas às alíquotas de 

países de renda per capita média como os BRICS.

A título de comparação, o imposto de herança nos EUA é de, em 

média, 40%. Na Alemanha, as alíquotas estão compreendidas entre 

7% e 50%. Na Espanha, a alíquota máxima está fixada em 34%. A 

alíquota média na Europa ocidental está fixada em 35%. Mesmo em 

países de renda média similares ao Brasil, como a África do Sul, a 

alíquota máxima é de 20%, na Índia é de 30% e 13% na Rússia.

Além do descompasso com as alíquotas vigentes em outros paí-

ses do globo, o cenário atual da deterioração das contas públicas no 

Brasil, que em 2017 se encaminha para fechar com o terceiro ano 

consecutivo de déficit, com saldo negativo de mais de 150 bilhões de 

reais, inevitavelmente obrigará o governo federal e os estados a ado-

8 DEZEMBRO, 2017
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tarem medidas para o aumento da arrecadação de impostos buscan-

do equilibrar o déficit orçamentário. 

Considerando as alíquotas reduzidas do imposto de herança se 

comparada à realidade mundial, existe um elevado grau de probabi-

lidade de uma iniciativa governamental destinada ao aumento da 

alíquota atual do Imposto sobre Transmissões Causa Mortis e Doa-

ções (ITCMD), não descartada ainda a criação de uma nova alíquota 

federal a ser somada à atual alíquota estadual vigente. Várias inciati-

vas legislativas, algumas com tramitação bem avançada, já indicam 

a adoção deste aumento, incluindo a possibilidade de dobrar ou até, 

em alguns casos, triplicar a alíquota vigente.

Neste cenário, aumenta a urgência e a importância da adoção 

imediata de planos de reorganização patrimonial e planejamento su-

cessório de famílias que, por meio da criação de sociedades holding 

ou a estruturação de fundos dedicados, realizam a antecipação dos 

efeitos da sucessão patrimonial entre patriarcas e herdeiros. 

O movimento de adiantar cronologicamente os efeitos da suces-

são patrimonial em vida por parte dos patriarcas serve tanto para miti-

gar riscos e os desentendimentos quanto a divisão do patrimônio en-

tre herdeiros, bem como para garantir e travar as atuais alíquotas de 

ITCMD vigentes, que hoje para os estados do Paraná e São Paulo, 

encontram-se à taxa de 4% (quatro) por cento. Se realizadas no cená-

rio atual, as operações de reorganização constituirão ato jurídico per-

feito e não poderão ser alcançadas pelo provável aumento de impos-

tos a ser realizado pelo próximo governo em 2019.

Além do benefício da economia tributária para os fins de suces-

são, o planejamento proporciona um adiantamento dos efeitos da 

sucessão, realizada de forma estável e sem percalços, num processo 

conduzido pelo próprio casal patriarcal da família, onde são estabe-

lecidas de forma clara as regras da sucessão (ex. usufruto, reversão, 

incomunicabilidade com futuros cônjuges ou impenhorabilidade do 

patrimônio etc.), permitindo a apresentação e discussão com todos 

os envolvidos, propiciando uma melhor convivência e aceitação das 

regras entre os herdeiros.

Dentre os principais benefícios de um projeto de reestruturação 

patrimonial destacam-se, ainda, a desnecessidade da abertura de in-

ventário após a sucessão, alinhada na economia tributária decorrente 

da obtenção dos frutos do patrimônio familiar incluído na reorgani-

zação, além da criação de uma estrutura destinada a garantir a perpe-

tuação do patrimônio familiar para as futuras gerações.

Tr a b a l h i s t a

O QUE MUDA NAS FÉRIAS DOS EMPREGADOS COM 
A REFORMA TRABALHISTA?

As férias são um descanso anual remu-

nerado, concedido ao empregado depois de 

decorrido o período aquisitivo de 12 (doze) 

meses de trabalho. O artigo 130 da CLT fixa 

o período das férias em 30 (trinta) dias corri-

dos, período que a lei considera ideal para o 

trabalhador descansar, repor as energias e 

depois voltar a trabalhar (as faltas injustifi-

cadas podem reduzir os dias de férias).

A CLT sempre permitiu o fracionamen-

to das férias pelo empregador, mas apenas 

em casos excepcionais. O artigo 134, § 2º, 

da CLT, que foi revogado, proibia o fracio-

namento das férias dos empregados meno-

res de 18 (dezoito) anos e dos maiores de 50 

(cinquenta) anos.

Agora, a reforma trabalhista traz a pos-

sibilidade de fracionamento das férias como 

regra geral, exigindo apenas que haja co-

mum acordo entre empregado e emprega-

dor. O fracionamento das férias pode ser 

feito em até 3 (três) períodos, desde que 01 

(um) dos períodos tenha no mínimo 14 (qua-

torze) dias corridos (a Convenção 132 da 

OIT  determina que, havendo fracionamen-

to, um dos períodos tem que ter duas sema-

nas) e os outros períodos tenham pelo me-

nos 5 (cinco) dias corridos. 

A Lei Complementar 150/2015, que 

trata dos empregados domésticos, já permi-

tia o fracionamento das férias para todos os 

empregados, desde que 01 (um) dos perío-

dos tivesse no mínimo 14 (quatorze) dias 

corridos, mas essa lei entende que o fracio-

namento é feito apenas a critério do empre-

gador. 

Ademais, tanto as férias individuais co-

mo as coletivas devem ser contadas em dias 

Maria Fernanda Sbrissia
Sócia da área trabalhista VGP
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corridos e não podem começar até 02 (dois) 

dias antes de feriado e de repouso semanal 

remunerado (a Convenção 132 da OIT dis-

põe que os feriados não são computados 

como férias). O Precedente Normativo 100 

do TST também já previa que “o início das 

férias, coletivas ou individuais, não poderá 

coincidir com sábado, domingo, feriado ou 

dia de compensação de repouso semanal”. 

Portanto, esse ponto da reforma assimilou a 

jurisprudência.

Para o trabalhador em tempo de regime 

parcial, a reforma trabalhista passou a pre-

ver um prazo unificado de férias de 30 dias. 

Equiparou-se o trabalhador em regime par-

cial aos demais trabalhadores. Como o em-

pregado em tempo de regime parcial tinha 

no máximo 18 (dezoito) dias de férias, ele 

não poderia vendê-las. Agora ele está autori-

zado a converter até 1/3 das suas férias em 

abono pecuniário.

Por fim, no regime de trabalho intermi-

tente, as férias serão proporcionais ao tempo 

trabalhado. Por exemplo, se o trabalhador 

foi convocado para trabalhar apenas 06 (se-

is) meses em um ano, ele terá direito a 6/12 

avos de férias proporcionais.

10 DEZEMBRO, 2017
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A EXIGÊNCIA DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE 
PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS

Clóvis Alberto Bertolini de Pinho 
Sócio da área de Direito Administrativo VGP

Larissa Quadros do Rosário
Trainee VGP

Um tema em evidência na atualidade é o compliance, que, em 

breves linhas, consiste em um importante método de gestão e trata-

mento de riscos com enfoque nas situações de desconformidade.

A sua relevância no Brasil tem aumentado cada vez mais em ra-

zão das mudanças legislativas, que visam promover a estruturação 

de Programas de Compliance e Governança Corporativa pelas em-

presas, buscando a criação de uma cultura de combate à corrupção, 

nomeadamente a edição da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

A alteração legislativa mais recente envolvendo a matéria de 

Compliance e Administração Pública brasileiro ocorreu no Estado 

do Rio de Janeiro, que, por meio da Lei Estadual nº 7.753/2017, tor-

nou obrigatória a existência de Programas de Compliance. 

A partir dos preceitos da legislação fluminense, para que os con-

tratados possam assinar contratos administrativos com o Estado (de 

mais de R$ 1,5 milhões de obras e serviços de engenharia ou R$ 650 

mil, nos casos de compras e prestações de serviços por período supe-

rior a seis meses), será necessário que os particulares possuam Pro-

gramas de Compliance.

A referida lei possui variados aspectos positivos que merecem 

ser destacados. O primeiro deles é o fator de incentivo ao combate à 

corrupção e a demonstração de busca por maior integridade de trans-

parência na relação da Administração Pública com a iniciativa priva-

da. Ainda, a lei é elogiável por indicar com clareza, em seu art. 4º, os 

requisitos para que se compreenda o que a empresa deva possuir em 

um Programa de Compliance efetivo.

A estruturação de Programas de Compliance e Governança Cor-

porativa revela-se muito efetiva no gerenciamento e tratamento de 

riscos a que se propõe. Isso porque considera a relação de probabili-
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A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O LEILÃO 
DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO POLICIAL E JUDICIAL 
E A NECESSIDADE DE REFORMA DA JURISPRUDÊNCIA

Natália Bortoluzzi Balzan
Sócia da área de Direito Administrativo VGP

Vitor Beux Martins
Estagiário da área de Direito Administrativo VGP

Diariamente, os órgãos de controle de trânsito realizam a apreen-

são e remoção de inúmeros veículos em situação irregular. Isto se dá 

com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê a apre-

ensão, a remoção e o recolhimento como formas de punição àqueles 

que incorram em infrações de trânsito. Nestes casos, os automóveis 

são encaminhados para pátios, onde ficam sob a guarda da Adminis-

tração até que o proprietário o retire, mediante a regularização da 

situação do veículo, ou até que possam ser levados à hasta pública. 

Com o tempo, contudo, verificou-se ser extremamente custoso 

ao Estado a manutenção do sistema de pátio de veículo. A operação 

não é autofinanciável porque só podem ser cobradas as diárias de 

permanência do veículo no pátio pelos primeiros 6 meses de estadia 

(art. 8º, § 2º, da Resolução 623 do CONTRAN) e, principalmente, 

por causa da quantidade de veículos abandonados pelos proprietári-

os. Quando isso ocorre, tanto as diárias como os encargos devidos 

não são pagos, tornando esses automóveis verdadeiros fardos para a 

Administração. Conforme dados do Sistema Nacional de Bens Apre-

endidos (SNBA), em 2008 mais de 90% dos veículos dos pátios 

dade x impacto de um determinado risco, avaliando qual o apetite da 

empresa para tolerá-los e, assim, oferece soluções de prevenção e 

tratamento para situações de não conformidade. 

Um dos elementos centrais dos Programas de Compliance e Go-

vernança Corporativa são os Códigos de Ética e Integridade, que 

trazem os valores, missão e metas da empresa, além de diretrizes de 

conduta. Indicam também qual o canal de denúncia para as condutas 

potencialmente desconformes e trazem as medidas disciplinares em 

caso de seu descumprimento.

Apesar desses elogios à Lei, é preciso fazer algumas considera-

ções a respeito de sua constitucionalidade. Isso porque o art. 22, inc. 

XXVII, da Constituição Federal, prevê que a competência para le-

gislar sobre normas gerais de licitação e de contratação pela Admi-

nistração Pública é privativa da União.

Dessa forma, é possível se aventar o entendimento de que houve 

invasão da competência privativa da União quando o Estado do Rio 

de Janeiro editou norma que cria requisito adicional para contratação 

com a administração pública não previsto na Lei nº 8.666/1993.

Entretanto, a Lei não estabelece requisitos específicos de restri-

ção à participação em procedimentos licitatórios, mas somente após 

a efetiva assinatura do contrato administrativo. Além disso, é dado o 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que as empresas se adaptem 

aos novos requisitos para a celebração de contratos administrativos 

com o Estado do Rio de Janeiro, o que contribui para que as empre-

sas celebrem contratos com a Administração Pública fluminense.

Por fim, entende-se que a iniciativa promovida pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro constitui um importante mar-

co para os Programas de Compliance e Governança Corporativa, já 

que a exigência de obrigatoriedade pode trazer benefícios para que 

as empresas privadas sejam, também, protagonistas no combate à 

corrupção.

Acredita-se que a exigência de Programas de Compliance e Go-

vernança Corporativa, como no caso do Rio de Janeiro, é uma ten-

dência que virá para ficar, demonstrando importância para as empre-

sas que constantemente participam de procedimentos licitatórios. 
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aguardavam regularização, representando patrimônio de mais de 2 

bilhões de reais à época.

Essa situação levou à crescente contratação de empresas particu-

lares para a prestação do serviço de remoção e guarda de veículos, 

bem como ao incentivo à realização de leilões dos veículos abando-

nados nos pátios.

Em um primeiro momento, as medidas tomadas tinham caráter 

puramente administrativo. Foram editados pelo Conselho Nacional 

de Justiça a Recomendação nº 30 e o Manual de Bens Apreendidos, 

os quais instruíam os magistrados a promoverem a alienação anteci-

pada dos veículos sub judice. Medidas pouco contundentes.

Com o intuito de propiciar um ambiente mais favorável aos lei-

lões, o Congresso Nacional reduziu o prazo mínimo para execução 

do leilão de 90 para 60 dias (Lei 13.160/15). Contudo, as grandes 

mudanças no CTB ocorreram apenas em 04 de maio de 2016, com a 

promulgação da Lei Federa l 13.281. Em especial, a normativa auto-

rizou a hasta pública de veículo com restrição policial e judicial, hipó-

tese vedada até então.

A matéria ainda recebeu regulação pelo CONTRAN, com a edi-

ção da Resolução 623, de 08 de setembro de 2016, que – em confor-

midade com os artigos 328, §14 e §15 do CTB – estabeleceu o pro-

cedimento a ser adotado desde a apreensão até a realização do leilão.

Assim, sempre instruído por processo administrativo devida-

mente protocolizado pelo órgão responsável pela custódia, deverá: 

1) O Agente de Trânsito emitir notificação por meio do Termo de 

Recolhimento, em no mínimo quatro vias, endereçadas (i) ao Propri-

etário ou Condutor do Veículo; (ii) ao Órgão ou Entidade responsá-

vel pela custódia do veículo; (iii) Quando for o caso, à Entidade con-

tratada ou conveniada responsável pelo acolhimento do veículo; e 

(iv) Se necessário, ao agente de trânsito responsável pelo recolhi-

mento (art. 4º caput e §1º, I, II, III, IV); 2) Caso o proprietário ou o 

condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do 

veículo, a autoridade competente deverá expedir notificação de 

recolhimento, no prazo de dez dias, contados do fato, por correio ou 

qualquer outro meio tecnológico hábil, em nome e para o endereço 

de quem constar no registro do veículo para que seja retirado no pra-

zo de 60 (sessenta) dias (art. 4º, §4º); 3) Para os veículos com restri-

ção judicial ou policial, a autoridade responsável pela restrição será 

notificada, o que implica ciência de que o veículo poderá ser levado a 

leilão caso não seja regularizado e liberado, no prazo de 60 (sessen-

ta) dias (art. 4º, §8º). Esta ainda é a notificação de que trata o art. 328, 

§14, do CTB; 4) Ainda, o órgão ou entidade responsável pela custó-

dia, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a retirada do veículo, 

expedirá edital de notificação de retirada do veículo (art. 5º, caput).

Portanto, de acordo com o procedimento legal, decorrido o pra-

zo de 60 dias desde a data de recolhimento sem que o proprietário do 

veículo tenha regularizado a situação do bem e promovido a sua reti-

rada do pátio (art. 328, caput, do CTB), o veículo deverá ser levado a 

leilão (art. 10 Resolução 623 CONTRAN). No caso de automóvel 

com restrição policial ou judicial, o prazo de 60 dias será contado da 

notificação à autoridade responsável (art. 328, § 15, do CTB).

Respeitados todos os procedimentos e prazos descritos na legis-

lação, deverá a autoridade máxima do órgão que encaminhou o auto-

móvel ao pátio autorizar a abertura do processo administrativo para 

realização do leilão. Neste momento, deverão ser realizados os atos 

preparatórios de avaliação e conferência dos documentos, bem co-

mo de separação entre veículos conservados e sucatas.

Diante do exposto, denota-se que a autorização legal acerca do 

leilão de veículos com restrição policial e judicial demonstra um es-

forço do legislador para o desafogamento dos pátios. Em síntese, o 

legislador atribuiu a responsabilidade sobre o veículo com restrição 

às autoridades competentes, aplicando como consequência de sua 

inércia a autorização tácita para sua venda em hasta pública.

A jurisprudência consolidada sobre o tema, todavia, ainda não 

corresponde às normas vigentes. As decisões existentes até o mo-

mento estão amparadas na já então revogada Resolução 331/09 da 

CONTRAN ou na antiga redação do §14 do art. 328 do CTB, que 

proibia expressamente o leilão de veículos com restrição policial e 

judicial.

Assim, o posicionamento anterior dos tribunais, pautado na le-

gislação até então vigente, é no sentido de condenar os responsáveis 

pelo leilão à reparação dos danos materiais suportados pelo adqui-

rente do automóvel. Isto porque, até então, a existência de restrição 

impedia a transferência da propriedade do bem para o adquirente 

junto ao DETRAN.

Importante frisar que não se atribui este fato à incorreta aplica-

ção do direito, mas ao tempo necessário para que as demandas ocor-

ridas sob a vigência da nova legislação cheguem à apreciação do judi-

ciário.

Ocorre que atualmente a legislação vigente expressamente auto-

riza, desde que cumpridos os procedimentos obrigatórios em lei, o 

leilão de veículos com restrições policiais e judiciais. Assim, é ne-

cessário que a jurisprudência acompanhe as alterações legislativas.

A d m i n i s t r a t i vo
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