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Maria Fernanda Sbrissia

Murilo Cesar Taborda Ribas
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VGP Advogados é
eleito entre os escritórios de 
advocacia mais admirados do 
país pelas grandes empresas.

A edição da nova Lei de Parcerias Público-Privadas do Paraná, 

que criou o Programa de Parcerias do Paraná (PAR), contou com a 

contribuição do sócio-fundador do VGP Advogados, Fernando Ver-

nalha. O advogado, especialista em direito público, foi convidado 

pelo Governo do Estado para compor o grupo de trabalho que pro-

duziu o projeto de lei.

O PAR pretende se constituir como um dos mais modernos pro-

gramas para viabilizar projetos de concessões, privatizações e par-

cerias público-privadas (PPPs). A nova lei permitirá a racionaliza-

ção dos ativos públicos e a ampliação da e�iciência e da qualidade 

dos empreendimentos, além de atrair investimentos para o desen-

volvimento do Paraná.

Simbolicamente, a lei foi assinada pelo governador Carlos 

Massa Ratinho Junior durante o Paraná Day, evento idealizado pela 

XP Investimentos, no último dia 02 de fevereiro, em Curitiba (PR). 

Na qualidade de palestrante convidado, Vernalha falou sobre as 

novas regras para a gestação de concessões e PPPs no Paraná. O 

encontro reuniu mais de 100 investidores, especialistas e autorida-

des de todo o paıś.

VGP ADVOGADOS COLABORA COM A CRIAÇÃO 
DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO PARANÁ

Para	entender	as	novidades	 trazidas	pela	

Lei,	escaneie	o	código	QR	e	consulte	a	entre-

vista	de	Fernando	Vernalha,	concedida	ao	

jornal	Gazeta	do	Povo.

Fernando	Vernalha	no	encontro	Paraná	Day	
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D i re i to Ad m i n i s t ra t i vo

Publicada em julho de 2016, a Lei das Estatais (Lei nº 13.303) só 

passou a gerar todos os seus efeitos em julho de 2018, quando se en-

cerrou o prazo de 24 meses para adaptação de diversas empresas à 

nova disciplina legislativa (art. 91).

O prazo foi utilizado quase que na ıńtegra por bom número de-

las, que optaram por dar publicidade aos seus regulamentos de lici-

tações e contratos tão tarde quanto possıv́el.

Contudo, a polıt́ica protelatória não impediu a edição de regula-

mentos que destoam do regime jurıd́ico fundado pela Lei das Estata-

is. Explica-se. 

Cumpre destacar que o art. 40, da Lei nº 13.303, prevê que o re-

gulamento de licitações e contratos de uma empresa estatal deve ser 

mantido atualizado e estar sempre “compatıv́el com o disposto 

nesta Lei”.

A inteligência do dispositivo denota que os regulamentos de lici-

tações e contratos das estatais precisam estar alinhados ao regime 

jurıd́ico fundado pela Lei nº 13.303, não sendo lıćita a estipulação de 

disposições que se desviem das diretrizes ali �ixadas.

Não poderia ser diferente, já que o ordenamento jurıd́ico brasi-

leiro não admite a edição de regulamentos autônomos, que inovem 

na ordem jurıd́ica, como reconhecem há muito a doutrina e a juris-

prudência.

Todo regulamento deve ser editado em observância às diretrizes 

�ixadas na lei que lhe deu origem.

Uma das principais diretrizes do regime de contratação fundado 

pela Lei das Estatais está contida em seu art. 68, segundo o qual “os 

contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo 

disposto nesta Lei e pelos preceitos de direito privado” (g.n).

A submissão dos contratos regidos pela Lei nº 13.303 ao regime 

jurıd́ico de direito privado é caracterıśtica marcante do regime de 

contratação por ela imposta às estatais.

Trata-se de verdadeira quebra de paradigma, na medida em que 

coloca de lado a malfadada aplicação subsidiária do regime de con-

tratação imposto pela Lei nº 8.666/93, e celebra a necessidade de as 

estatais manusearem contratos menos rıǵidos, estruturados a partir 

de uma distribuição mais equânime de direitos e deveres, para atua-

rem de maneira e�icaz no mercado.

Por apreço a essa diretriz, as empresas estatais estão impedidas 

de editar regulamentos contendo regras contratuais inspiradas no 

regime jurıd́ico de direito público, a exemplo daquelas que instituem 

as chamadas “cláusulas exorbitantes” dos contratos administrativos 

(art. 58, da Lei nº 8.666/93).

A razão é simples: prerrogativas como o poder para alterar uni-

lateralmente contratos são incompatıv́eis com regime contratual im-

posto pelo direito privado, onde, na ausência de disposição legal ex-

pressa, presume-se que os ônus e bônus contratuais devem ser dis-

tribuıd́os equitativamente entre as partes.

E por serem incompatıv́eis, prerrogativas como essas não podem 

constar dos regulamentos de licitações e contratos das estatais, con-

forme inteligência do art. 40, c/c o art. 68, ambos da Lei nº 

13.303/2016.

A clareza dessa vedação, contudo, contrasta com a realidade.

Não são raros os casos em que as estatais, a pretexto de exerce-

rem o poder regulamentar conferido pelo art. 40 da Lei º 13.303, 

ignoram o regime jurıd́ico de direito privado e criam disposições 

que promovem verdadeira fuga para o regime jurıd́ico de direito 

público.

O regulamento interno de licitações, contratos e convênios da 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), por exemplo, 

prevê em seu art. 210, VIII, que os contratos por ela �irmados podem 

ser rescindidos por “razões de interesse da SANEPAR, de alta rele-

vância e amplo conhecimento, justi�icadas e exaradas no processo 

administrativo”.

Trata-se de hipótese muito similar à de rescisão de contrato admi-

nistrativo por “razões de interesse público”, inscrita no art. 78, XII, da 

Lei nº 8.666/93, e que, tal como esta, pode ser levada a cabo de mane-

Por Pedro Henrique Braz De Vita
Sócio da área de Direito Administrativo

Regulamentos	de	licitações	e	contratos	são	editados	em	desacordo	com	os	artigos	40	e	68	da	Lei	das	Estatais

Os contratos das empresas estatais e as fugas 
irregulares para o direito público
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O compliance na área da saúde
Por Mariana Borges
Sócia da área de Healthcare

A	relevância	do	programa	de	compliance	para	a	área	da	saúde

H e a l t h c a re

Seguindo o movimento mundial contra 

a corrupção, o esforço pelo aprimoramento 

de mecanismos de compliance no Brasil se 

destaca com a Lei Anticorrupção (Lei nº 

12.846/2013), marco regulatório que per-

mitiu importantes avanços nos mecanis-

mos de compliance e de integridade no am-

biente empresarial brasileiro.

Submetido a um imenso arcabouço re-

gulatório, o setor da saúde caminha para o 

estabelecimento de normas que ofereçam 

segurança, ética e transparência nas rela-

ções do segmento. Cada vez mais, busca-se 

uma postura ativa das instituições para al-

cançar constante aperfeiçoamento na ges-

tão, garantindo uma atuação ıńtegra na rela-

ção com todos os colaboradores, fornece-

dores, clientes e representantes.

A maior exigência com relação à trans-

parência das instituições de saúde é uma 

tendência mundial. Há uma clara disposi-

ção no desenvolvimento de normas com 

esse intuito, como é o caso do Sunshine	Act, 

legislação americana que determina aos 

hospitais, farmacêuticas e indústrias de 

equipamentos médicos o fornecimento de 

informação ao governo americano do valor 

pago aos médicos. 

E�  relevante esclarecer que nos últimos 

tempos o setor da saúde se viu envolvido 

em episódios de corrupção, dentre os quais 

se destacam o pagamento de comissões 

para procedimentos médicos e favoreci-

mento de determinadas terapias, situação 

que gerou questionamentos importantes 

quanto à ética do setor. 

No Brasil, o Estado de Minas Gerais de-

terminou a obrigatoriedade de declarar ao 

Governo quaisquer relações que possam vir 

a con�igurar con�litos de interesses entre 

pro�issionais da saúde e entidades da in-

dústria de healthcare, por meio da Lei nº 

22.440/2016, que recebeu o nome de Suns-

hine	Act	Mineiro, em razão da semelhança 

com a Lei americana. 

Contudo, para se adequar aos novos re-

gulamentos, não basta que a empresa pre-

veja a adoção de uma conduta ética e espere 

que todos os integrantes e colaboradores a 

adotem. Logo, os programas de compliance	

e governança corporativa se fazem necessá-

rios para a efetivação de mecanismos que 

garantam a execução de suas atividades de 

forma ıńtegra, transparente e coesa.

A gestão hospitalar é sem dúvidas um 

dos principais exemplos da necessidade de 

ira unilateral pela SANEPAR, nos termos do art. 211, I, do regula-

mento da estatal.

Já o regulamento de licitações e contratos da Companhia Parana-

ense de Energia (COPEL) estabelece em seu item 10.2.1 que apenas 

os “contratos destinados à execução de obras e serviços de engenha-

ria celebrados nos regime de empreitada por preço unitário, emprei-

tada por preço global, contratação por tarefa, empreitada integral e 

contratação semi-integrada devem prever cláusula que estabeleça a 

possiblidade de alteração, por acordo entre as partes [...]”.

Ele é omisso tanto no que se refere a contratos com objetos que 

não sejam obras e serviços de engenharia, quanto no que tange a ajus-

tes �irmados sob o regime de contratação integrada (item 7.1.36 do 

regulamento), abrindo margem para interpretações no sentido de 

que, nesses casos, seria cabıv́el a alteração unilateral por interesse da 

COPEL, em clara afronta à literalidade do art. 81, da Lei das Estatais.

Em ambos os casos, o administrador público claramente se ins-

pirou no regime jurıd́ico público, o que, conforme visto, é vedado 

pela Lei das Estatais.

Por �im, é importante destacar que disposições como essas devem 

ser reputadas como ilegais, e podem ser questionadas judicialmente.
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compliance na área de saúde, pois se veem 

obrigadas, quanto à sua atuação empresari-

al, a adotar e exigir sempre a postura de inte-

gridade, tanto com seus colaboradores 

quanto com os terceiros fornecedores de ser-

viços. A aplicação de um programa e�iciente 

de compliance exigirá a seleção dos fornece-

dores, possibilitando a seleção de parceiros 

idôneos e comprometidos com as boas prá-

ticas do mercado da saúde.

Ainda, necessário destacar que não é 

apenas a empresa que acaba envolvida em 

denúncias de corrupção, mas o próprio pro-

�issional da área de saúde pode ser alvo de 

atividades consideradas imorais e ilegais, 

muitas vezes decorrentes do próprio desco-

nhecimento do que efetivamente é o errado. 

Não são poucas as situações em que o pro-

�issional se vê vulnerável frente às solicita-

ções dos seus pacientes e até mesmo de pres-

sões e oportunidades sofridas nos ambien-

tes hospitalares. 

O emprego de regras e princıṕios de inte-

gridade nas instituições de saúde, além de 

possibilitar a redução dos riscos de descon-

formidades nos negócios da instituição, tam-

bém proporciona grandes benefıćios ao se-

tor, pois permite a melhoria de produtivida-

de, ganho de e�iciência, redução de perdas 

operacionais, redução de custos, preserva-

ção da integridade civil e criminal da institu-

ição, de seus funcionários e de seus colabo-

radores, além de viabilizar a atração de 

novos negócios, em razão do reconheci-

mento público do comprometimento com a 

prevenção e combate à corrupção.

Esse cenário demonstra a importância 

da adoção de mecanismos de compliance	e 

governança e realização de due	dilligences 

de integridade com empresas parceiras no 

setor da saúde, assumindo uma postura ıńte-

gra e clara em toda teia de relacionamento 

como meio de prevenção, uma vez que par-

cerias com empresas que adotam condutas 

não conformes podem gerar diversos preju-

ıźos à instituição, como lesão à imagem, 

dano à reputação, má utilização de recursos 

e perda de con�iança. 

A nova lei do distrato e a ratificação de práticas 
usuais do mercado

Por Wyvianne Rech Zanicotti
Sócia da área Cível Corporativo

Mudanças	ocorridas	na	Lei	com	vistas	à	proteção	dos	direitos	fundamentais	à	liberdade	e	privacidade

D i re i to I m o b i l i á r i o

A Lei nº 13.786/2018, denominada por muitos como a Lei do 

Distrato, altera diversos dispositivos legais da Lei nº 6.766/1979 

(dispõe sobre o parcelamento do solo urbano) e da Lei nº 

4.591/1964 (trata sobre o condomıńio em edi�icações e incorpora-

ções imobiliárias), rati�icando condutas usualmente praticadas e re-

conhecidas como válidas juridicamente. 

Inicialmente, a alteração promovida pela Lei do Distrato atende 

ao princıṕio da informação previsto no Código de Defesa do Consu-

midor, pois estabelece todos os requisitos e informações que o qua-

dro-resumo do contrato deverá conter. A ausência de qualquer das 

informações elencadas na Lei, se não realizado o aditamento do con-

trato para saneamento das omissões, será motivo justi�icado para a 

rescisão contratual por parte do adquirente. 

As exigências legais na composição do quadro-resumo são: 1) o 

valor total a ser pago pelo imóvel; 2) o valor da entrada e sua forma 

de pagamento, com destaque para o valor pago à vista e o percentual 

sobre o valor total do contrato; 3) o valor referente à corretagem, 

suas condições de pagamento e a identi�icação precisa do bene�iciá-

rio; 4) a forma de pagamento do preço do contrato, com indicação 

clara dos valores e vencimentos das parcelas; 5) os ıńdices de corre-

ção monetária aplicáveis e o perıódo de aplicação de cada um; 6) as 
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consequências do desfazimento do contrato, com destaque negri-

tado para as penalidades aplicáveis e prazos para devolução dos valo-

res ao adquirente; 7) as taxas de juros aplicáveis, bem como seu pe-

rıódo de incidência e o sistema de amortização; 8) informações so-

bre a possibilidade de exercıćio pelo adquirente do direito de arre-

pendimento; 9) o prazo para quitação das obrigações pelo adqui-

rente após a obtenção do habite-se; 10) as informações sobre os 

ônus que recaiam sobre o imóvel; 11) o número do registro do me-

morial de incorporação, a matrıćula do imóvel e a identi�icação do 

cartório de registro de imóveis competente; 12) o termo �inal para 

obtenção do habite-se e os efeitos contratuais da não observância 

desse prazo. 

Importante destacar que muitas dessas informações já eram rei-

teradamente exigidas pela jurisprudência em discussões envol-

vendo distrato ou rescisão de contratos de compra e venda de imó-

veis. A ausência de muitas delas no contrato levava o Judiciário a arbi-

trar parâmetros que muitas vezes não eram os originalmente con-

tratados, porém a falta de informação clara acabava por conceder 

grande margem de discussão sobre a validade de algumas cláusulas 

contratuais. 

Exemplo disso é a informação sobre o pagamento da comissão 

de corretagem, que foi ponto de discussão em muitos processos judi-

ciais até o Superior Tribunal de Justiça declarar que a responsabili-

dade por tal pagamento poderia ser imputada ao adquirente. Ocorre 

que, mesmo com a posição do STJ sobre o assunto, ainda assim havia 

uma margem muito grande de interpretação sobre o que se conside-

rava ciência inequıv́oca do adquirente sobre o pagamento dessa par-

cela. E, mais uma vez, diversas cláusulas contratuais foram afastadas 

por não atender parâmetros mıńimos de informação. Outra situação 

similar, que gerava muita discussão em juıźo, trata da incompreen-

são do adquirente em relação aos diferentes ıńdices aplicáveis ao 

seu contrato, às taxas de juros e validade dos sistemas de amortiza-

ção. Assim, a previsão clara desses ıńdices e taxas permitirá a qual-

quer analista contábil a veri�icação da adequada cobrança efetuada 

pelo vendedor. Além disso, evitará também a �ixação de parâmetros 

arbitrários de cálculos pelo juiz em eventual ação judicial. 

A nova Lei do Distrato, nesse sentido, esclarece pontualmente to-

das as informações necessárias e imprescindıv́eis a constar no con-

trato de compra e venda de imóvel que, se cumpridas, afastarão 

grande parte das discussões sobre a aplicação das respectivas cláu-

sulas contratuais. Importante ainda destacar que diversas práticas 

já realizadas pelos incorporadores foram rati�icadas pela Lei, reco-

nhecendo-se, por exemplo, como válido o prazo de 180 dias para a 

entrega do imóvel além da data previamente �ixada no contrato, bem 

como estabelecendo a indenização em favor do adquirente em 1% 

do valor efetivamente pago para cada mês de atraso, em caso de des-

cumprimento do referido prazo. 

E, �inalmente, nos casos de rescisão do contrato por inadimple-

mento do adquirente, a Lei estabelece que o consumidor terá direito 

à restituição das quantias pagas, porém com a dedução cumulativa 

do valor total da comissão de corretagem, da multa que não poderá 

exceder 25% da quantia paga, das quantias relativas aos impostos re-

ais incidentes sobre o imóvel, cotas de condomıńio/associações de 

moradores e valor da fruição do imóvel. 

Algumas foram, portanto, as alterações promovidas pela Lei do 

Distrato e que valem o estudo apurado por parte dos envolvidos, 

tanto na execução dos novos contratos, como na atuação judicial em 

processos em trâmite.

Autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a 
desconsideração de sua personalidade

Por Larissa Quadros do Rosário
Advogada da área Cível Corporativo

Atualmente	há	uma	prevalência	da	autonomia	patrimonial	da	pessoa	jurídica,	conforme	os	limites	impostos	pela	legislação	vigente

C í ve l Co r p o ra t i vo

Todo empreendedor, ao veri�icar a viabilidade de um negócio, 

analisa se os bens presentes e futuros da empresa serão su�icientes 

para adimplir com as obrigações contraıd́as na implementação do 

empreendimento. Quanto maior o risco patrimonial, menor é o in-

centivo para empreender, principalmente, se a potencial insolvência 

da empresa possa implicar comprometimento do patrimônio pes-

soal do empresário.
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Exatamente por isso a �igura da perso-

nalidade jurıd́ica foi criada: para garantir 

que os bens pessoais dos sócios não res-

pondam pelas dıv́idas contraıd́as pela em-

presa. E�  dizer, a personalidade jurıd́ ica 

existe, principalmente, para criar uma auto-

nomia patrimonial da sociedade em relação 

aos seus sócios e gerar, por consequência, 

um incentivo ao empreendedorismo.

Todavia, sabe-se que hoje está cada vez 

mais comum o uso de mecanismos para 

afastar a autonomia patrimonial das socie-

dades e buscar a satisfação de créditos pelo 

atingimento do patrimônio de sócios ou de 

empresas do mesmo grupo. Tornaram-se 

tão comuns pedidos desta natureza, que 

hoje já se pede a desconsideração da perso-

nalidade jurıd́ica antes mesmo da própria 

análise da existência da dıv́ida.

A frequência de tais pedidos, aliada à in-

certeza quanto à possibilidade ou não de seu 

deferimento muitas vezes inibem o empre-

sário na realização de determinados investi-

mentos. A�inal, o empreendedor acaba tendo 

que incluir na sua matriz de risco a possibili-

dade de ver seu patrimônio pessoal (ou de ou-

tras empresas de sua titularidade) atingido 

por eventuais débitos e obrigações de uma so-

ciedade que integra.

Embora os pedidos de desconsideração 

da personalidade jurıd́ica tenham se tor-

nado corriqueiros, é importante sempre 

lembrar que se trata de uma medida abso-

lutamente excepcional, com requisitos rigo-

rosos de cabimento. Especialmente nas rela-

ções entre empresas, a desconsideração da 

personalidade jurıd́ica só é possıv́el em 

duas hipóteses absolutamente restritas: 

desvio de �inalidade e confusão patrimo-

nial. 

O desvio de �inalidade se apresenta nos 

casos em que há um descumprimento do ob-

jeto social da empresa, prática de atos ilıćios 

ou, ainda, nos casos em que a atividade é de-

senvolvida com o favorecimento patrimo-

nial dos sócios em detrimento da empresa. 

A confusão patrimonial, por sua vez, é per-

cebida quando os bens da pessoa jurıd́ica 

são desviados ou utilizados em benefıćio ex-

clusivo dos sócios e/ou demais empresas 

de um mesmo grupo.

Embora o entendimento dos Tribunais 

tenha elastecido essas hipóteses, aplicando 

a desconsideração em casos nos quais, em 

tese, não estariam presentes os requisitos 

acima, percebe-se um movimento mais res-

tritivo novamente. Nesse sentido, por exem-

plo, já está bem consolidado que a mera frus-

tração da execução ou insolvência da em-

presa devedora não se apresenta como jus-

ti�icativa su�iciente para a mitigação da auto-

nomia patrimonial das pessoas jurıd́icas 

(PJs). 

Em outros casos, a questão não é tão pa-

cı�́ica. Pode-se mencionar, por exemplo, a dis-

solução irregular da sociedade e a existência 

de um grupo econômico.

No âmbito do Superior Tribunal de Jus-

tiça (STJ) – instância �inal para discussão de 

tal matéria – predomina o entendimento de 

que é imprescindıv́el a comprovação do 

abuso, demonstrado pela existência de dolo 

das pessoas naturais, em especial com o �im 

de lesar credores e terceiros. Todavia, ainda 

são comuns decisões de primeira e segunda 

(com menos frequência) instâncias conce-

dendo a desconsideração da personalidade 

jurıd́ica, tão somente pelo fato de a socie-

dade estar irregularmente dissolvida ou 

pela simples existência de outras empresas 

no mesmo grupo.

Lembra-se, entretanto, que há certas di-

ferenças quando se está diante de uma re-

lação de consumo. Com a incidência do Có-

digo de Defesa do Consumidor, há um alar-

gamento das hipóteses nas quais o pedido 

tem cabimento. Assim, por exemplo, é pos-

sıv́el a desconsideração de personalidade ju-

rıd́ica em casos de falência, insolvência, en-

cerramento ou inatividade da pessoa jurı-́

dica provocados por má administração ou, 

ainda, quando a personalidade jurıd́ica se 

mostra um obstáculo ao ressarcimento de 

prejuıźos causados a consumidores (art. 28, 

caput e §5º, do CDC).

De toda forma, com o fortalecimento do 

entendimento restritivo no STJ, a tendência 

é que a desconsideração da personalidade 

jurıd́ica em relações empresariais se torne 

cada vez mais rara. Este movimento, sem dú-

vidas, gera maior segurança para as socie-

dades e seus sócios quando da celebração 

de negócios e realização de investimentos, 

garantindo que a desconsideração da per-

sonalidade jurıd́ica continue sendo uma hi-

pótese excepcional.
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As vantagens do investimento-anjo após a lei 
complementar 155

Por Rennan Felipeto Andrade
Trainee acadêmico da área de Contratos e Estruturação de Negócios

A	operação	de	investimento-anjo,	conforme	de�inida	na	LCP	155,	traz	bene�ícios	tanto	para	o	investidor	quanto	para	a	startup

Um fator que engessa muito o empreen-

dedorismo brasileiro é a di�iculdade de cap-

tação de �inanciamento no mercado de cré-

dito tradicional. O dinheiro custa caro, seja 

porque a empresa iniciante não tem patri-

mônio para oferecer como garantia contra 

um empréstimo bancário, ou porque a maio-

ria dos investidores não está disposta a par-

tilhar o risco de fracasso do negócio e per-

der todo seu capital.

Mesmo no mercado de risco, que se es-

pecializa em �inanciar empresas iniciantes, 

a assunção do risco da atividade é um fator 

que pesa muito na decisão do investidor, por-

que adquirir participação em uma socie-

dade implica assumir não só a divisão dos lu-

cros, mas também das eventuais dıv́idas. A 

alternativa, até então, era um contrato atıṕi-

co, denominado de mútuo conversıv́el, em 

que o investidor fornece o dinheiro à star-

tup podendo decidir no futuro, a seu exclu-

sivo critério, se prefere exigir o pagamento 

de volta ou converter o valor em participa-

ção societária. Apesar de muito seguro para 

o investidor, o mútuo conversıv́el é bastante 

unilateral, porque deixa a startup em uma 

posição de incerteza ao receber um valor 

que pode ou não se tornar uma dıv́ida (e dor 

de cabeça) em um futuro próximo.

Eis que, em outubro de 2016, com o obje-

tivo de fornecer mais segurança jurıd́ica a 

esse mercado, o Congresso Nacional apro-

vou a Lei Complementar nº 155, que altera a 

Lei 123/2006 (“Lei do Simples Nacional”) e 

regulamenta a �igura do investidor-anjo no 

Direito brasileiro. De fato, antes da aprova-

ção da lei, o termo investidor-anjo já era co-

mumente utilizado para descrever a opera-

ção de investimento em startups em estágio 

inicial; com a lei, a operação passa a ter ga-

rantias legais, inclusive de diversos benefı-́

cios tanto para a startup (que deve ser ME 

ou EPP) quanto para o investidor.

Bene�ícios	para	a	Startup:

1. Enquadramento no simples nacional: 

A LCP 155 determinou que o capital inves-

tido na startup não será considerado fatura-

mento nem capital social da empresa inves-

tida. Dessa forma, a startup pode continuar 

enquadrada como ME ou EPP, mantendo os 

benefıćios tributários conferidos pelo Sim-

ples.

2. Manutenção do controle societário: 

Tanto a administração da startup quanto as 

deliberações dos sócios permanecem sob 

controle destes, uma vez que o investidor-

anjo não pode ser considerado sócio da em-

presa, não adquirindo qualquer poder de 

voto ou gerência.

3. Direito de resgate após 2 anos: O in-

vestidor-anjo poderá exigir o pagamento do 

capital aportado após, no mıńimo, 2 anos, e 

sem juros, apenas com a devida correção 

monetária. Isso funciona como um perıódo 

de carência à startup, além de impedir que a 

dıv́ida cresça com juros, como ocorre no 

mercado tradicional.

Bene�ícios	para	o	investidor-anjo:

1. Permissão para pessoa fıśica e jurıd́i-

ca: tanto pessoas fıśicas quanto jurıd́icas po-

dem ser investidores-anjo. Dessa forma, 

tanto empresas e fundos de investimento 

que querem investir uma grande quanti-

dade de dinheiro quanto pessoas fıśicas usu-

fruem dos benefıćios previstos na Lei Com-

plementar 155.

2. Isenção de responsabilidade: Além de 

não ser considerado sócio, o investidor não 

responderá por dıv́idas da startup, nem 

mesmo em caso de recuperação judicial, e 

não estará sujeito à desconsideração da per-

sonalidade jurıd́ica prevista no artigo 50 do 

Código Civil (desvio de �inalidade ou confu-

são patrimonial). Ressalva-se que a lei não 

faz menção expressa aos casos de responsa-

bilidade trabalhista ou �iscal e, embora a ló-

gica indique que aı,́ também, o investidor-

anjo deve ser isento, ainda não há jurispru-

dência sobre o tema.

3. Participação nos lucros: o investidor-

anjo pode participar em até 50% dos lucros 

do empreendimento, o que permite retor-

nos consideráveis, mas preservando à em-

presa no mıńimo metade dos lucros.

4. Prazo de 5 anos: a remuneração do ca-

pital investido deve ocorrer num prazo má-

ximo de 5 anos. Ao �im do perıódo, o investi-

dor-anjo deve optar por receber de volta o 

valor investido atualizado ou negociar a con-

versão em participação, hipótese em que ele 

se tornará sócio do empreendimento.  

5. Venda da titularidade: O investidor-

anjo ainda tem a opção de vender a titulari-

dade do seu aporte com ágio para outra pes-

soa, que se sub-roga em seus direitos pe-

rante a empresa. A LCP 155 de�ine que essa 

transferência depende do consentimento 

dos sócios, mas permite que o contrato 

isente o investidor dessa anuência.

6. Preferência e tag	along: o investidor-

anjo tem direito de preferência na compra 

caso os sócios decidam pela venda da em-

presa, nos mesmos termos e condições. 

Além disso, também tem direito de tag	

along, ou seja, em caso de venda da empre-

sa, poderá exigir a compra conjunta da titu-

laridade do seu aporte.

Assim, vê-se que houve preocupação do 

legislador em especi�icar limites claros à 

operação de investimento-anjo, de�inindo di-

reitos e obrigações de ambos os lados. Isso 

desenha modelos de relação jurıd́ica muito 

mais equilibrados do que os geralmente apli-

cados com os mútuos conversıv́eis. Dessa 

forma, o investimento-anjo conforme de�i-

nido na LCP 155 é uma boa alternativa tanto 

para investidores quanto para as startups, 

podendo, conforme o caso, ser a via contra-

tual mais adequada para a negociação.



Notas e Agenda

Imprensa e Mídia

Escaneie	o	código	QR	e	acesse

Fernando Vernalha comenta a difícil situação 
do setor de saneamento no Brasil

Escaneie	o	código	QR	e	acesse

Em ação patrocinada pelo VGP Advogados, 
Justiça Federal obriga o DNIT a reequilibrar 
contratos de rodovias

Escaneie	o	código	QR	e	acesse

Fernando Vernalha fala sobre a evolução dos 
projetos de privatização e concessão da União 
e dos Estados

► No dia 05 de fevereiro, o sócio da área de infra-

estrutura do VGP, Fernando	Vernalha, foi pales-

trante no Paraná	Day, realizado pela XP Investi-

mentos, em Curitiba (PR). O evento buscou apro-

ximar investidores, empresários e autoridades 

públicas para o desenvolvimento econômico do 

Estado. Durante o encontro, o governador Carlos 

Massa Ratinho Junior sancionou a nova Lei de Par-

cerias Público-Privadas (PPPs), que criou o Pro-

grama de Parcerias do Paraná (PAR), cuja elabo-

ração contou com a consultoria de Vernalha.

► No dia 28 de fevereiro, Luiz	Fernando	Casa-

grande	Pereira, sócio da área cıv́el corporativo 

do VGP, participou da II	 Semana	 Acadêmica	

César	Lattes, onde falou sobre satisfação do cli-

ente na advocacia. A palestra foi promovida pelo 

Centro Acadêmico de Direito da Universidade 

Positivo, em Curitiba (PR).

► No dia 27 de março, Fernando	Vernalha pro-

ferirá palestra no evento sobre PPPs	de	Ilumina-

ção	Pública, que ocorrerá em São Paulo (SP), com 

realização da Associação para o Progresso de 

Empresas de Obras de Infraestrutura Social e 

Logıśtica (APEOP). Vernalha falará sobre os con-

ceitos fundamentais para investir nos projetos de 

PPPs de Iluminação Pública.

► No dia 16 de maio, Fernando	Vernalha será 

palestrante no Fórum	Brasileiro	de	Desestati-

zação, em São Paulo (SP). Vernalha falará sobre as 

concessões como forma de contrato e suas peculi-

aridades e diferenças das PPPs.

► No dia 28 de maio, Fernando	Vernalha será 

palestrante no Exame	Fórum	PPPs	 e	 Conces-

sões	2019, em São Paulo (SP). Ao lado do presi-

dente do Banco Fator, Gabriel Galıṕolo, Vernalha 

falará sobre o atraso da infraestrutura brasileira e 

a qualidade dos projetos. Outros nomes relevan-

tes do setor irão compor os debates, dentre eles: 

Adalberto Vasconcelos, secretario do programa 

de parcerias de investimentos; Bruno Dantas, 

ministro do TCU; Joaquim Levy, presidente do 

BNDES; e Tarcıśio Gomes de Freitas, ministro da 

Infraestrutura. Os governadores Carlos Massa 

Ratinho Junior, Reinaldo Azambuja, Romeu Zema, 

Rui Costa, Wilson Lima e Wellington Dias devem 

marcar presença no evento idealizado pela Revis-

ta Exame em parceria com a Hiria.
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