
Fernando Vernalha Guimarães
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Laura Carolina Amorim

Heads administrativos

Ana Carolina Simão

Fernanda do Prado

Marcus Paulo Röder
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Tânia Carla Vieira

Jefferson Ivanesken

Trainees e Estagiários

Ana Luisa  Lopes Gomes

Luiz André Velasques

Beatriz Costa dos Santos

Bruna Furlanetto Ferrari

Edson Batista Filho

Giovanny Padovam Ferreira

Jean Lucas Marostica Maria

Julia Favaretto Deschamps

Kirstin Richter Vieira

Leonardo de Souza

Lucas Gouvea Bitterbir

Matheus Carvalhos

Maria Eduarda Cunha

Marcio Roberto Giovannini

Nahomi Helena de Santana

Renan Sequeira

Saulon Jose Neres dos Santos
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VERNALHA PEREIRA NAS
REDES SOCIAIS

Vernalha Pereira é
eleito entre os escritórios de 
advocacia mais admirados do 
país pelas grandes empresas.

Em celebração aos 20 anos de história, o Vernalha Pereira iniciou o mês de 

novembro com a apresentação de sua nova marca e novo posicionamento institucio-

nal. O principal objetivo da mudança foi sintetizar o espıŕito inovador do escritório 

com o patrimônio construıd́o nas últimas duas décadas: a con�iança do mercado e 

dos clientes. Para isso, o escritório contou com a assessoria de uma agência especiali-

zada no universo jurıd́ico.

O projeto durou um ano e contou com as etapas de imersão, pesquisa, posicio-

namento, design e implementação. Durante uma das fases, a forma como o escritório 

era chamado por colaboradores, clientes e stakeholders despertou a atenção da con-

sultoria. Havia uma variedade de nomes, como VGP, VG&P e Vernalha Guimarães & 

Pereira. Diante disso, para uni�icar a percepção em relação à marca, o escritório 

optou por evoluir a combinação que iria compor o novo logo. Os sobrenomes “Ver-

nalha Guimarães”, pertencentes ao fundador Fernando Vernalha Guimarães, passa-

ram a ser representados apenas por “Vernalha”, seguido pelo sobrenome “Pereira”, 

pertencente ao fundador Luiz Fernando Casagrande Pereira. A queda do “&”, tradici-

onal nas �irmas de advocacia, selou o nascimento de um novo capıt́ulo na história do 

escritório: Vernalha Pereira.

Adiante foi o conceito escolhido para representar a banca, personi�icado pela 

tagline “apontado para o futuro”. A nova identidade visual apresenta uma combina-

ção de cores ousada, incomum no ambiente jurıd́ico, para representar os atributos 

percebidos como diferenciais e o DNA de inovação propositiva do Vernalha Pereira. 

O logo do escritório também passou por uma grande evolução. A tipogra�ia con-

temporânea e em caixa baixa vem para re�letir um escritório moderno, muito mais 

próximo e que se adapta aos diferentes contextos mercadológicos. O pingo da letra 

“i” foi destacado e se repete como reticências, ultrapassando o limite dos nomes, 

para mostrar a ideia de continuidade e visão de futuro.

VERNALHA PEREIRA APRESENTA NOVA 
MARCA E NOVO POSICIONAMENTO

Escaneie	o	código	QR	ou	acesse	o	site	para	conhecer	

a	nossa	página	exclusiva	sobre	o	novo	branding:
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Co n te n c i o s o e A r b i t ra g e m

Mesmo num ano de incomparável crise, o agronegócio tem pas-

sado incólume pelos efeitos deletérios da pandemia. O agronegócio, 

que já representava 21,4% do PIB brasileiro em 2019, apresenta 

prognóstico de crescimento em 2020, conforme dados da Confedera-

ção da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

De modo a impulsionar ainda mais o crescimento do setor, foi 

promulgada a Lei do Agronegócio (Lei n.º 13.986/20). Dentre suas 

principais novidades, podem ser destacadas aqui aquelas destinadas 

ao �inanciamento do agrobusiness.  

A lógica é permitir ao produtor rural a vinculação de todo ou ape-

nas de fração de seus imóveis como garantia de operação de �inancia-

mento, nos limites da própria legislação (arts. 7o e 8o), mediante a 

emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) ou de Cédula Imobiliária 

Rural (CIR). 

A CIR representa tıt́ulo de crédito emitido por produtor rural pro-

prietário de imóvel rural para obtenção de crédito. A ferramenta ou-

torga segurança à operação creditıćia, pois, caso o emitente deixe de 

honrar a obrigação, o agente �inanciador ou o portador do crédito po-

derá efetivar de imediato a transferência, para a sua titularidade, do 

imóvel dado em garantia (ainda que fração dele, mediante procedi-

mento de desmembramento). Já quanto à conhecida CPR (regulada 

pela Lei n.º 8.929/94), a inovação da Lei do Agronegócio consiste na 

ampliação dos legitimados para a sua emissão (não cabendo apenas 

ao produtor, mas às cooperativas e às associações de produtores).

A lei institui instrumentos que tornam mais célere e desburocra-

tizam a obtenção de  �inanciamentos, diminuem os custos de transa-

ção para a concessão do crédito rural, outorgam maior proteção aos 

credores e, por conseguinte, criam um ambiente propıćio para a ex-

pansão da atividade agrıćola.

Ainda sob o viés dos interesses do credor, vale registrar que o pa-

trimônio em afetação, além de não ser atingido pelos efeitos da de-

cretação de falência, insolvência civil ou recuperação judicial do pro-

prietário de imóvel rural, não integra a massa concursal. 

Aspecto relevante é que a constituição do patrimônio de afetação 

deve ser anterior à emissão tais tıt́ulos. Ademais, a lei estabelece que 

nenhuma garantia real, exceto por emissão de CIR ou de CPR, poderá 

ser constituıd́a sobre o patrimônio rural em afetação. Logo, não se 

autoriza a múltipla oneração do mesmo imóvel, tal como se dá com a 

hipoteca.

A nova Lei do Agronegócio ainda promove alterações nas legisla-

ções que regulam a aquisição de imóvel por pessoas fıśicas jurıd́icas 

estrangeiras (Leis n.ºs 5.709/71 e 6.634/79), excetuando que as res-

trições legais não se aplicam à constituição e execução de garantias so-

bre imóveis rurais, inclusive a transmissão da propriedade �iduciária 

Em caso de inadimplemento pelo produtor rural, a nova lei traz 

maior segurança aos credores.  No caso da CIR, além da execução 

para obtenção da entrega do bem, o credor pode valer-se das normas 

previstas no processo extrajudicial de consolidação de propriedade 

de imóvel alienado �iduciariamente (Lei da Alienação Fiduciária). Há, 

porém, aprimoramentos: o credor que promove o leilão – nos moldes 

da Lei n.º 9514/1997 – e não obtém lance igual ou superior ao valor 

da dıv́ida, somado aos valores das despesas, dos prêmios de seguro e 

dos encargos legais, incluıd́os os tributos, poderá exigir, mediante 

processo de execução, o valor remanescente de seu crédito, sem que 

haja direito de retenção ou de indenização sobre o imóvel alienado.

Ponto fulcral desta lei consiste na criação do patrimônio rural em 

afetação. Tal instituto viabiliza a segregação do patrimônio do produ-

tor rural para se estabelecer garantia em operações de crédito. Pelo 

referido instrumento, os bens integrantes do patrimônio rural em 

afetação não se comunicam com os demais bens, direitos e obriga-

ções do produtor rural ou de outros bens em afetação por ele consti-

tuıd́os. 

Head de contencioso e arbitragem
Por Bruno Marzullo Zaroni

A	“Lei	do	Agro”	(Lei	n.º	13.986/2020)	inaugura	um	novo	marco	regulatório	do	agronegócio	e	relevante	instrumento	de	incentivo	
ao	�inanciamento	da	atividade	rural.

A nova Lei do Agronegócio
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Arrasta pra cima! – O que você precisa saber 
sobre influenciadores digitais e o mercado de 
capitais

Por Leonardo Fiordomo
Advogado de mercado de capitais

Pontos	que	devem	ser	observados	pelas	instituições	de	mercado	na	celebração	de	contratos	de	parceria	com	in�luenciadores	

digitais,	à	luz	do	entendimento	da	CVM.

Pensando nisso, administradores de carteiras constituıŕam par-

cerias com esses in�luenciadores digitais a �im de promover sua 

marca e os seus produtos de investimentos. Os resultados práticos 

não podem ser diretamente determinados, mas há um indicativo con-

sistente, qual seja, o crescimento do interesse em produtos �inancei-

ros. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mer-

cados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), os investimentos de varejo 

alcançaram, em setembro de 2020, R$ 1,12 trilhão em valores inves-

tidos. Isso mostra que as parcerias com in�luenciadores se tornaram 

algo relevante aos agentes do mercado de capitais. Contudo, alguns 

cuidados devem ser tomados antes da celebração de um eventual 

A nova onda de educação �inanceira está cada vez mais presente 

na vida dos brasileiros. Cidadãos que antes guardavam dinheiro em 

poupança, hoje passam a investir na bolsa de valores. Uma das razões 

para essa mudança de ideologia se dá em razão da interferência de in-

�luenciadores digitais, os quais, via de regra, oferecem um modelo de 

educação �inanceira.

 Não é novidade a revolução digital e os impactos das mıd́ias soci-

ais no nosso dia a dia. Quem nunca viu um anúncio em grandes plata-

formas como youtube, instagram e facebook? Neste seguimento, uma 

das principais estratégias de marketing digital é a promoção de conte-

údo por meio de in�luenciadores digitais. Mas como isso vem sendo 

utilizado no setor de mercado de capitais? Qual é o posicionamento 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no tocante a este tema?
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em favor da pessoa jurıd́ica estrangeira, nem aos casos de recebimento 

de imóvel em liquidação de transação com pessoa jurıd́ica, nacional ou 

estrangeira, ou pessoa jurıd́ica nacional da qual participem pessoas 

estrangeiras fıśicas ou jurıd́icas com a maioria do seu capital social e 

que residam ou tenham sede no exterior, por meio de realização de ga-

rantia real, de dação em pagamento ou de qualquer outra forma. 

Embora as mudanças propiciadas pela Lei do Agronegócio sejam 

muito mais amplas do que as aqui brevemente relatadas, denota-se 

que legislação chega em boa hora, estimulando o acesso ao crédito 

privado e o impulsionando o ainda tıḿido mercado de capitais relaci-

onado ao agronegócio. Suas externalidades positivas são variadas e 

inegáveis: maior facilitação do crédito, estıḿulo ao agronegócio, apri-

moramento da segurança jurıd́ica nas operações de crédito e, em úl-

tima análise, criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento  

econômico.superior ao valor integral da dıv́ida.

Portanto, o regime instituıd́o pela legislação visa fomentar inves-

timentos estrangeiros no agronegócio e, consequentemente, estimu-

lar a competitividade na oferta de crédito para o segmento.

M e rc a d o d e C a p i t a i s
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M e rc a d o d e C a p i t a i s

contrato nesse sentido. Em 11.11.2020, a CVM editou o Ofıćio Circu-

lar n.º 13/2020/CVM/SIN (Ofıćio), a �im de esclarecer alguns pontos 

quanto às análises de investimentos realizadas por estes in�luencia-

dores digitais.

O segundo trata dos avisos algumas vezes informados pelos in�lu-

enciadores digitais, tal como a frase “não se trata de recomendação de 

investimento”, por exemplo. De acordo com o Ofıćio, este tipo de mani-

festação não afasta a possibilidade de caracterização pro�issional do 

in�luenciador, sendo analisado, neste caso, o tipo de linguagem ado-

tada pelo in�luenciador.

Posto isso, cabe à instituição que busca �irmar uma parceria com 

o in�luenciador digital se certi�icar do tipo de conteúdo contratado, 

bem como se há a necessidade de credenciamento da pessoa contra-

tada, visto que, do contrário, poderá ser mais prejudicada do que be-

ne�iciada com a realização do marketing digital através do in�luencia-

dor digital parceiro.

A respeito, CVM entende que são três os elementos que caracteri-

zam a atividade em caráter pro�issional: (i) habitualidade; (ii) remu-

neração e (iii) linguagem utilizada. Sobre o quesito da remuneração, a 

CVM entende que ele engloba qualquer espécie de remuneração ou 

vantagens, sejam elas recebidas direta ou indiretamente e que envol-

vam ou não o recebimento de numerários. Já no tocante à linguagem 

utilizada, a CVM considera que se caracteriza atividade em caráter pro-

�issional a utilização de qualquer tipo de linguagem que possa in�luen-

ciar o investidor na tomada de sua decisão. Assim, caso ocorra a refe-

rida in�luência, poderá ser caracterizada a atividade pro�issional, 

sendo necessário o credenciamento do in�luenciador.

Para mais, a CVM apresenta dois pontos importantes para evitar 

qualquer manobra legal que busque um caminho alternativo para o 

exercıćio de recomendação de valores mobiliários. O primeiro deles 

refere-se ao relatório de análise. Conforme se depreende do art. 1º da 

ICVM 598, o relatório de análise signi�ica “quaisquer textos, relatórios 

de acompanhamento, estudos ou análises sobre valores mobiliários 

especı�́icos ou sobre emissores de valores mobiliários determinados 

que possam auxiliar ou in�luenciar investidores no processo de to-

mada de decisão de investimento”, não havendo margem interpreta-

tiva para qualquer desvio de atribuição à documentação apresentada 

aos investidores.

No Ofıćio, a CVM busca esclarecer a distinção entre o in�luencia-

dor digital e um analista de valores mobiliários, sendo este último re-

gulamentado pela Instrução CVM 598 (ICVM 598). Para tanto, enfatiza 

a necessidade de credenciamento do analista nos casos em que exerça 

a atividade em caráter pro�issional.

Assim sendo, veri�ica-se que qualquer criação de conteúdo prati-

cada por in�luenciador digital não credenciado poderá ser caracteri-

zada como atividade pro�issional sujeita a sanções, como, por exem-

plo, a deliberação das denominadas Stop Orders. Além disso, poderá o 

in�luenciador ser penalizado por qualquer das penas previstas no art. 

11 da Lei n.º 6.385/76, caso se constate qualquer manobra com o �ito 

de manipular o mercado.

O acordo de não persecução penal nos crimes 
licitatórios

Advogados de penal empresarial
Por Dante D'Aquino e Henrique Plocharski

Saiba	se	é	cabível	e	entenda	sobre	os	requisitos	para	celebração	do	Acordo	de	Não	Persecução	Penal	nos	crimes	

previstos	na	Lei	de	Licitações.

P e n a l E m p re s a r i a l

Por exemplo, a possibilidade de aplicação retroativa, em proces-

sos já em curso quando do surgimento da Lei Anticrime e, se também 

seria cabıv́el em tais casos, mesmo ausente a con�issão do acusado, 

Da leitura do referido artigo, depreende-se que caso o investigado 

tenha confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração 

penal, praticada sem violência ou grave ameaça, e com pena mıńima 

inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo, 

desde que necessário e su�iciente para a reprovação e prevenção do 

crime.

Assim, presentes as condições objetivas para oferecimento do 

acordo, entende-se que o membro do Ministério Público deve oferecê-

lo, exceto nos casos expressamente previstos, tais como crimes prati-

cados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou quando cabıv́el 

transação penal.

Em 24.01.2020, entrou em vigor a Lei n.º 13.964, mais conhecida 

como Lei Anticrime. Dentre as inúmeras alterações legais, uma das 

que mais trouxe controvérsia, ao menos até o presente momento, foi a 

previsão do Acordo de Não Persecução Penal (Artigo 28-A do Código 

de Processo Penal).

Embora sejam poucos os critérios necessários para avaliar a via-

bilidade do oferecimento do acordo, surgiram muitas controvérsias e 

dúvidas no curto perıódo de sua vigência. 
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P e n a l E m p re s a r i a l

A�inal, via de regra, salvo eventual concurso de crimes, todos os de-

litos possuem pena mıńima inferior a quatro anos. Entretanto, poderá 

ser discutido se o acordo de persecução penal é medida su�iciente para 

reparação e prevenção de tais delitos, cujo bem jurıd́ico não é indivi-

dual e se quali�ica como de extrema importância para a sociedade.

seja durante a investigação ou o processo. Tamanha é a divergência 

que o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, subme-

teu a questão a julgamento pelo Plenário, tendo em vista se tratar de 

questão constitucional (retroatividade de lei penal bené�ica ao acusa-

do) e com alto interesse jurıd́ico e social.

A tıt́ulo comparativo e ilustrativo, não se pode olvidar que o Minis-

tério Público Federal já �irmou acordos de não persecução penal em 

delitos de  concussão, crimes tributários e contra o meio ambiente, ele-

itorais e até de corrupção praticada por prefeitos e vereadores (con-

forme apresentação sobre os acordos de não persecução penal da Sub-

procuradora Geral da República e Coordenadora da 2ª Câmara de Co-

ordenação e Revisão Criminal em janeiro de 2020).

Mas para além de tal questão paralela, pretende-se analisar o cená-

rio de aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em especial, 

em delitos praticados nos procedimentos licitatórios, quais sejam, 

aqueles previstos na Lei n.º 8.666/93.

Portanto, salvo em determinados casos com caracterıśticas distin-

tas dos ordinários, não parece ser bené�ico que o Ministério Público se 

negue a oferecer o acordo com fundamento exclusivo em tal requisito 

subjetivo. 

Deste modo, há plena possibilidade de oferecimento do acordo de 

não persecução penal em caso de apuração de delito previsto na Lei 

de Licitações, salvo quando envolver eventual circunstância subjetiva 

do agente. 

Igualmente, há caso precedente em que o Ministério Público Fede-

ral já �irmou acordo de não persecução penal com agentes públicos 

envolvidos em irregularidades em licitação (por con�issão de dis-

pensa indevida de licitação na contratação de bandas para uma festa 

junina), com �ixação do pagamento de prestação pecuniária. 

A princıṕio, é possıv́el a�irmar que o acordo poderá ser proposto 

em todos os delitos, exceto no caso do previsto no artigo 95 da refe-

rida lei, que trata da tentativa de afastar licitante, quando praticado 

por meio de violência ou grave ameaça.

Ocorre que eventual alegação não poderá ser feita com base na 

gravidade abstrata do delito, conquanto o objetivo primordial da pro-

positura do acordo é justamente a desburocratização da investigação 

e a celeridade e e�icácia da tutela jurisdicional em âmbito criminal.

Considerando a complexidade da apuração e posterior instrução 

do processo crime, é de bom grado que o acordo já satisfaça os inte-

resses de ambas as partes, tornando certa a responsabilidade de resti-

tuir eventuais prejuıźos e a aplicação de pena, em curto perıódo de 

tempo.
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O fim do Difal do e-commerce

Head de direito tributário
Por Andressa Saizaki

O	STF	está	prestes	a	de�inir	o	desfecho	da	cobrança	do	diferencial	de	alíquota	nas	vendas	entre	estados	para	consumidores	não	

contribuintes.

Após alterações introduzidas na Constituição pela Emenda Cons-

titucional n.º 87/2015, uma nova dinâmica de cobrança de diferencial 

de alıq́uota passou a ser possıv́el. O texto da Constituição foi alterado, 

passando a estabelecer que nas operações destinando bens e serviços 

a consumidor �inal, contribuinte ou não do imposto, localizado em ou-

tro Estado, seria adotada a alıq́uota interestadual, cabendo ao Estado 

destinatário o valor correspondente à diferença entre a alıq́uota in-

terna do Estado de destino e a alıq́uota interestadual.

Esta alteração foi fruto de uma batalha legislativa que tinha como 

pano de fundo o desequilıb́rio na arrecadação entre os Estados, em vir-

tude do crescimento exponencial do comércio eletrônico. Funcionava 

da seguinte maneira: as empresas de comércio eletrônico, em sua mai-

oria, possuıám sedes na região Sudeste. Na sistemática da legislação 

anterior, a arrecadação �icava centralizada nos Estados sede das em-

presas, prejudicando os demais Estados.

Muito embora a questão esteja pendente de de�inição, ao que tudo 

indica a posição do Relator tende a ser adotada pela maioria. Resta, 

também, saber se o pedido de modulação dos efeitos da decisão será 

atendido. Como a maioria das grandes discussões tributárias, o peso 

polıt́ico pode ser um elemento fundamental da decisão.

Em meio a esta sucessão de discussões, uma questão basilar tem 

sido levantada e é justamente o objeto das ações apreciadas pelo Su-

premo: as alterações nos aspectos de incidência do ICMS não pode-

riam ter sido introduzidas por Convênio do Confaz. Exige-se que alte-

rações legislativas envolvendo elementos essenciais de impostos se-

jam feitas por Lei Complementar, em respeito à competência da União 

e, sobretudo, para observar o pacto federativo. A discussão deu origem 

ao tema 1093 de repercussão geral com a seguinte redação “Necessi-

dade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença 

de Alıq́uotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envol-

vendo consumidores �inais não contribuintes do imposto, nos termos 

da Emenda Constitucional nº 87/2015.”

Neste mês de novembro, o plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) deu inıćio ao aguardado julgamento de dois casos que discutem 

a constitucionalidade da cobrança introduzida pelo Convênio 

93/2015 do Conselho Nacional de Polıt́ica Fazendária (Confaz). Trata-

se da modalidade de diferencial de alıq́uota de ICMS devido nas ven-

das entre estados que têm como destinatário um consumidor �inal 

que não seja contribuinte do imposto.

Retrocedendo um pouco na trajetória normativa do Diferencial de 

Alıq́uota - Difal, vale lembrar que a cobrança já era prevista no texto 

constitucional original, que determinava sua incidência nas operações 

que destinassem bens e serviços a consumidores �inais contribuintes 

de ICMS localizados em outro Estado. 

Iniciado o julgamento, o Ministro Marco Aurélio, relator, pronunci-

ou-se pela necessidade da edição de Lei Complementar e foi acompa-

nhado pelo Ministro Dias Toffoli. O Ministro Nunes Marques, porém, 

interrompeu o julgamento com pedido de vista.

O objetivo da emenda que introduziu a alteração foi reequilibrar 

as disparidades na arrecadação dos Estados. Assim, o Convênio 

93/2015 disciplinou a operacionalização da alteração, que se deu de 

forma gradual. A princıṕio, apenas uma parte da diferença entre as alı-́

quotas era recolhida ao Estado de destino e, sucessivamente, a cada 

ano, este o percentual aumentava até que, em 2019, toda a arrecada-

ção referente ao Difal passou a ser destinada ao Estado do domicıĺio 

do destinatário. Contudo, a questão normativa envolvendo o Difal ins-

taurou uma situação de insegurança e complexidade entre os contri-

buintes, além de gerar um substancial aumento na carga tributária e 

nos custos de conformidade. Isso porque cada Estado passou a legislar 

e estabelecer a disciplina especı�́ica de tratamento interno do Difal, cri-

ando particularidades normativas.
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Assim, restou consignado que a crise sa-

nitária provocada pelo SARS-CoV-2 é causa 

bastante para justi�icar o reequilıb́rio dos 

contratos de concessão. Contudo, deve-se ob-

servar se a alocação de riscos prevista no con-

trato de concessão difere, ou não, da divisão 

tradicional entre riscos ordinários e extraor-

dinários. Em seguida, deve-se averiguar se a 

pandemia proporcionada pelo SARS-CoV-2 

acarretou impactos signi�icativos sobre as 

receitas ou sobre as despesas do concessio-

nário.

 Ante todo o exposto, torna-se possıv́el 

inferir que, mesmo diante de um reconhe-

cido estado de calamidade pública, há neces-

sidade de atuação do Estado frente à situa-

ção concreta e, ainda, na esteira do que �ize-

ram o TCU e o Ministério da Infraestrutura, 

adotar, para as futuras decisões administrati-

vas, diretrizes responsivas, transparentes e 

que tragam segurança jurıd́ica aos contratos 

públicos.

 As condutas pautadas na accoutability e 

catalisadas pelo contexto da pandemia ultra-

passaram a esfera dos órgãos de controle e 

podem ser observadas, igualmente, nas ações 

preventivas do Ministério da Infraestrutura 

em relação aos futuros pedidos de reequilı-́

brio econômico-�inanceiro dos contratos de 

infraestrutura vigentes. Com efeito, o referido 

Ministério, por meio da Advocacia-Geral da 

União (AGU), Parecer n. 261/2020/CONJUR-

MINFRA/CGU/AGU, já se posicionou no sen-

tido de que a aludida crise sanitária pode ser 

classi�icada como um evento de “força maior” 

ou de “caso fortuito”, apto a caracterizar “álea 

extraordinária” para �ins de aplicação da teo-

ria da imprevisão.

O Congresso Nacional aprovou o Decreto 

Legislativo n.° 06/2020, responsável por re-

conhecer, para os �ins do artigo 65 da Lei 

Complementar n.° 101/2000, a ocorrência 

do estado de calamidade pública decorrente 

da pandemia decretada pela Organização 

Mundial de Saúde.

 Assim, as contratações emergenciais, fun-

dadas na pandemia e que levaram a inúme-

ros contratos administrativos celebrados 

com recursos federais, passaram a ter acom-

panhamento de perto pela Corte de Contas 

da União.

 Por meio do Coopera, o TCU ampliou a 

transparência das informações sobre a sua 

atuação no que diz respeito ao tema, disponi-

bilizando um painel de dados relativos ao an-

damento dos acompanhamentos e dos pro-

cessos associados ao assunto SARS-CoV-2. 

Paralelamente, a Administração Pública 

brasileira passou a desenvolver programas 

destinados ao combate à crise do SARS-CoV-

2 relacionados às suas respectivas áreas de 

atuação e, dentre eles, merece especial desta-

que aquele engendrado pelo Tribunal de Con-

tas da União (TCU).

 Trata-se de clara tendência do TCU à ac-

countability, isto é, à responsividade do con-

trole das contas públicas, com ética e trans-

parência.

 Destarte, em 23/04/2020, o TCU lançou 

o Coopera, um programa especial de atuação 

no enfrentamento à pandemia do SARS-CoV-

2 cujos objetivos almejam, precipuamente, 

apoiar o gestor público e a sociedade em um 

momento em que ações emergenciais são 

necessárias para o combate à crise sanitária 

instaurada no Brasil.

Coopera - Programa especial de atuação no 
enfrentamento à crise da COVID-19: accounta-
bility pelo TCU

Advogada de infraestrutura e projetos
Por Marcela Jabôr

O	Tribunal	de	Contas	da	União	adota	ações	para	conferir	transparência,	publicidade	e	controle	em	tempos	de	Pandemia	causada	

pelo	Coronavírus.
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Notas e Agenda

► No dia 05 de novembro, Fernando	 Vernalha, 

sócio-fundador do Vernalha Pereira, foi um dos pales-

trantes do evento "O futuro da mobilidade urbana 

após a pandemia", promovido pela Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 

► No dia 06 de novembro, Fernando	Vernalha foi 

palestrante convidado do "Fórum Concessões de 

Saneamento". Com o objetivo de debater os desa�i-

os, negócios e soluções do Novo Marco Legal, o 

evento foi totalmente on-line. Na oportunidade, Ver-

nalha falou sobre os desa�ios regulatórios para a 

universalização do saneamento.

► No dia 12 de novembro, Fernando	Vernalha pro-

feriu palestra no webinar "Oportunidades e Pers-

pectivas de Investimento em Infraestrutura no Para-

ná", promovido pela Marsh Brasil em parceria com o 

Vernalha Pereira. Com a colaboração de vários espe-

cialistas no mercado, a sócia Angélica	 Petian foi 

mediadora dos debates on-line.

► No dia 16 de novembro, Fernando	Vernalha foi 

professor convidado do curso especial sobre o 

"Novo Marco Regulatório do Saneamento", promo-

vido pela Escola de Direito da FGV do Rio de Janeiro. 

► No dia 23 de novembro, Luiz	Fernando	Casa-

grande	Pereira, sócio-fundador do Vernalha Perei-

ra, palestrou no "V Congresso de Processo Civil", pro-

movido pela OAB Paraná. No evento on-line, Pereira 

falou sobre execução e cumprimento de sentença.

► No dia 30 de novembro, Fernando	Vernalha 

participou de um debate sobre as tendências para o 

setor de saneamento, promovido pelo Banco Naci-

onal de Desenvolvimento Econômico e Social, no 

evento "BNDES - S de Social S de Saneamento".

► No dia 02 de dezembro, Fernando	Vernalha foi 

palestrante do "92º Encontro Nacional da Indústria 

da Construção - ENIC". Vernalha falou no painel sobre 

Concessões Municipais do PPI/FEP e da CAIXA.

► No dia 03 de dezembro, Fernando	Vernalha e 

Angélica	 Petian, sócios do Vernalha Pereira, 

forampalestrantes do evento "Os desa�ios do Novo 

Marco Legal do Saneamento Básico". Promovido 

pela ESA Nacional (OAB), com coordenação cienti-

�ica de Fernando Vernalha, o evento reuniu diver-

sos juristas e especialistas no tema.

► No dia 11 de dezembro, Fernando	Vernalha 

irá proferir palestra no evento promovido pelo 

IASP e pela Abradade sobre "as ferramentas de 

Direito Administrativo para a retomada da econo-

mias", onde falará sobre projetos de infraestru-

tura como forma de atrair investimentos. 

► No dia 17 de dezembro, em painel do XXI Con-

gresso Paranaense de Direito Administrativo, o 

sócio Fernando	Vernalha debaterá sobre os desa-

�ios para implantação do novo marco legal do sane-

amento. O evento é uma realização do Instituto 

Paranaense de Direito Administrativo.

N o t í c i a s

Vernalha Pereira é reconhecido em 2020 como um 
dos escritórios mais admirados do Brasil

O Vernalha Pereira Advogados foi reconhecido como um dos es-

critórios de advocacia mais admirados do Brasil pelas grandes em-

presas no ano de 2020, segundo o diretório Análise Advocacia. A pu-

blicação está na 15ª edição e atualmente é referência no mercado jurı-́

dico nacional.

Vale lembrar que para chegar aos resultados, a equipe da Análise 

Editorial realizou 1.041 entrevistas com executivos jurıd́icos e �inan-

ceiros responsáveis pela contratação dos serviços advocatıćios das 

maiores companhias brasileiras. Além do escritório, os sócios Luiz 

Fernando Casagrande Pereira, Fernando Vernalha Guimarães e Silvio 

Guidi também receberam reconhecimentos individuais, aparecendo 

na restrita lista dos advogados mais admirados do paıś.

Ocupando posições de destaque, o Vernalha Pereira faz parte da 

lista de admiração na categoria abrangente. E mesmo com a grande 

concorrência, os resultados foram bastante positivos para o escritório.

A edição 2020 destacou a atuação do Vernalha Pereira nas especi-

alidades Regulatório (3ª posição nacional) e Cıv́el (4ª posição nacio-

nal). A publicação também apresentou os escritórios mais admirados 

em alguns setores da economia. Nesta categoria, o Vernalha Pereira 

recebeu reconhecimento em Planos de Saúde (2ª posição nacional), 

Comércio (3ª posição nacional) e Concessões (4ª posição nacional).

Vernalha Pereira parabeniza todos os integrantes do escritório, 

responsáveis pelo reconhecimento conquistado. E em nome dos seus 

pro�issionais, agradece aos clientes, mais uma vez, pela admiração 

alcançada nos últimos vinte anos.

A	foto	acima,	com	os	coordenadores	jurídicos	do	Vernalha	Pereira,	foi	escolhida	

pela	Análise	Advocacia	para	ser	publicada	nesta	edição	da	revista.

Da equipe de redação do Argumento

APONTADO PARA O futuro


