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E D I T O R I A L

Um museu de 
grandes novidades

Conselho Editorial

Boa leitura!

Inteligência artificial, criptomoedas; veículos compartilhados; cibersegu-
rança; impressão 3D e hologramas. Estas são apenas algumas das antigas 
tendências que já se tornaram realidade e batem à nossa porta diariamen-
te. A chamada disrupção tecnológica ocupa agora um espaço único na ro-
tina de qualquer profissional e, como de praxe, gera desconfiança, dúvidas 

e uma dose de resistência. No entanto, o desafio agora não está apenas em 
capacitar antigos ou novos trabalhadores sobre como usar e compreender tais 
ferramentas, mas sim em como aprimorá-las com foco no futuro da carreira 
jurídica e para o bem da humanidade. 

Como advogados, entendemos que a grande competência que deve-
mos fomentar para as novas gerações será a capacidade de respeitar o passa-
do, o conteúdo clássico e, principalmente, os valores que originaram o Direito. 
Com isso, poderemos dar continuidade em nosso escritório a uma cultura or-
ganizacional que privilegia o bom relacionamento entre as pessoas no ambien-
te de trabalho. Por trás de cada processo e causa existem homens e mulheres 
em busca de respostas e soluções. Assim, a ética aplicada por nós em cada 
nova demanda e projeto nunca poderá ser transformada em um simples ou 
complexo código de programação ou algoritmo. 

Muito além da recompensa financeira, em meio a tanta tecnologia pre-
cisamos proporcionar interações humanas que valorizem a educação continu-
ada e um processo perene de governança corporativa. Com a velocidade das 
mudanças, a novidade de hoje se torna rapidamente um item de museu, exi-
gindo resiliência para encarar a necessidade de diálogo aberto e ações colabo-
rativas horizontais de forma mais intensa. Por meio de um espírito transforma-
dor, ficará mais fácil manter e equalizar tudo o que construímos durante quase 
trinta anos, repassando então o nosso maior legado e patrimônio: respeito e a 
parceria com nossos clientes.

3



FACTOIPSOFACTOIPSO

E N T R E V I S T A
por Edgar Melo

Com mais de 40 anos de expe-
riência assessorando clientes 
em questões ligadas ao con-
tencioso e ao planejamento 
fiscal, Ruy Cardoso Vasques é 
um profissional dinâmico com 

importante atuação em áreas de Direito Tri-
butário e Societário.

Um dos sócio-fundadores do Gaia Sil-
va Gaede Advogados no Rio de Janeiro, ao 
longo dos últimos anos, Vasques assesso-
rou empresas de diversos setores, entre 
eles, construção naval, construção civil, 
navegação, bancos, seguros, produtos quí-
micos, farmacêuticos, atacado, varejo e 
petróleo e gás.

Pós-graduado em Engenharia Econômi-
ca pela Universidade Estácio de Sá (RJ), for-
mado em Direito pelas Faculdades Integra-
das Moacyr Shereder Bastos (RJ) e formado 
em Contabilidade pela Universidade Cân-
dido Mendes, também no Rio de Janeiro, 
além de cursos de especialização, dentre 
eles matemática financeira aplicada pela 
Fundação Getúlio Vargas. Nesta entrevista 
o advogado faz questão de enaltecer a im-
portância de se manter atualizado em um 
mundo cada vez mais complexo e exigente.

Em breve, Vasques sairá de cena, ou 
melhor, da rotina de trabalho e de suas 

demandas práticas, para compor o Con-
selho consultivo do Escritório, a partir de 
janeiro de 2019. Aqui, ele reflete sobre o 
potencial das novas gerações, as estraté-
gias, os desafios e, principalmente, sobre 
o seu legado.

IPSOFACTO  – Fale um pouco sobre o iní-
cio de sua trajetória profissional e de que 
forma suas primeiras experiências impac-
taram sua carreira e sua chegada ao Gaia 
Silva Gaede Advogados.
RUY CARDOSO VASQUES  – Comecei a tra-
balhar com apenas 15 anos de idade, logo 
após ter terminado o Ensino Fundamental 
(antigo 1º grau). Durante o Ensino Médio 
(2º grau), pude fazer um curso técnico de 
Contabilidade, o que me ajudou a trabalhar 
imediatamente na área, pois aos 21 anos, eu 
já era contador da Refinaria Sal Ita S/A. Após, 
eu trabalhei muito tempo no Grupo Artur 
Donato, no Rio de Janeiro, empresa ligada 
ao ramo de Construção Naval, da qual eu saí 
como gerente contábil-financeiro. Foi nessa 
época que conheci o Severino Silva, já que 
o Grupo Donato era cliente da empresa de 
auditoria Roberto Dreyfuss & Cia., empresa 
esta que depois se tornaria a atual KPMG, 
quando fui convidado pelo Silva para fazer 
parte do departamento de Impostos da-

quela organização. Todavia, em 1990, tanto 
o Gaia quanto o Silva saíram da KPMG para 
fundar o Gaia & Silva. Eu fiquei na KPMG 
como gerente de Impostos responsável pela 
unidade de Belo Horizonte até outubro de 
1991, quando então fui convidado por eles 
para ingressar na sociedade.

IPSOFACTO  – E como foram esses primei-
ros anos de atividade como advogado e 
empreendedor?
RUY CARDOSO VASQUES – Nossa estrutura 
era pequena, mal tínhamos onde sentar. 
Era tudo muito embrionário, mas todos ti-
nham muita vontade de trabalhar. Já tínha-
mos uma carteira de peso, o que exigia a 
necessidade de trabalharmos aos sábados, 
domingos e durante a semana até tarde 
da noite. Lembro que uma das primeiras 
reuniões de sócios foi feita em Peruíbe no 
litoral de São Paulo. O mais importante era 
estarmos juntos, ficávamos lendo o Diário 
Oficial para identificar as dezenas de me-
didas provisórias que poderiam impactar 
nossos clientes, além de questões técnicas. 
Essa foi a primeira reunião de sócios como 
profissionais do Escritório.
Obviamente, fomos crescendo. No se-
gundo ano, estávamos bem mais estrutu-
rados. No entanto, foi entre 1992 e 1993 

Versatilidade 
e competência 
Prestes a iniciar uma nova fase profissional no Gaia Silva Gaede 
Advogados, Ruy Cardoso Vasques fala sobre a construção de sua 
carreira e como a formação contábil foi crucial para o seu sucesso
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“ Apesar do trabalho 
duro no início, grandes 
clientes e contatos 
antigos, oriundos de 
segmentos de construção 
naval e navegação, 
perceberam a qualidade 
de nossos serviços, o que fez 
crescer nossa carteira de 
forma extraordinária
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E N T R E V I S T A
que tivemos o nosso grande salto. Nesses 
primeiros anos, conseguimos duplicar o 
faturamento, tivemos uma performance 
muito boa, era algo extraordinário. Em 
1994, com o Plano Real implantado, contá-
vamos com uma estrutura bastante razoá-
vel entre Rio e São Paulo, impulsionando 
positivamente o ano seguinte. 

IPSOFACTO  – Cite momentos marcan-
tes de sua trajetória no Escritório. Quais 
foram as maiores dificuldades? Como fez 
para superá-las?
RUY CARDOSO VASQUES  – Do ponto 
de vista de crescimento e de trabalho, 
tivemos momentos importantes exata-
mente neste período, entre 1994 e 1996. 
Os projetos caminhavam bem nas duas 
praças de atuação, clientes grandes esta-
vam nos prestigiando, entre eles, as Lojas 
Americanas, Bradesco Seguros e o Banco 
Nacional entre outros. A intervenção no 
Banco Nacional, ocorrida 1996, foi um 

“ Por mais velocidade que você possa ter, a experiência 
que você adquiriu ao longo dos anos tem um valor e 
um peso que não são aprendidos no banco da escola, 
aprende-se vivendo ao longo da sua vida

dos momentos mais marcantes para nós. 
Aquela situação nos preocupou. No entan-
to, por incrível que pareça, o processo de 
liquidação ainda faz parte de nossa rotina. 
Apesar do trabalho duro no início, grandes 
clientes e contatos antigos, oriundos de 
segmentos de construção naval e nave-
gação, perceberam a qualidade de nossos 
serviços, o que fez crescer nossa carteira 
de forma extraordinária. Também por vol-
ta de 1996, começamos a reestruturar o 
nosso staff; foi necessário criar planos de 
carreira, fazer com que a organização ti-
vesse uma formatação mais profissional e 
não ficar centrada apenas nos seus sócios. 
Fomos trazendo mais gente e evoluindo, 
agregamos bons profissionais que foram 
treinados por nós.
Mas considero os anos 2000 como a melhor 
fase do Escritório. Contávamos com uma 
estrutura importante e reconhecimento na-
cional. Além de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte, abrimos nossa frente no Pa-

raná, em Curitiba, que abrigou um grande 
cliente, o Banestado, impulsionando outras 
propostas da mesma envergadura. O Brasil 
navegava em uma boa onda econômica, o 
que também nos ajudou.

IPSOFACTO  – Então seria correto afirmar 
que, entre 1994-1996, o Gaia Silva Gaede 
realmente começou a estruturar a organi-
zação? Qual foi o grande desafio de proje-
tar um negócio em nível nacional?
RUY CARDOSO VASQUES  – Posso dizer 
objetivamente que não tivemos dificul-
dade, pois éramos egressos de empresas 
de auditoria, então já conhecíamos os 
processos de estruturação empresarial. O 
que fizemos foi pegar o bom modelo que 
as empresas de auditoria tinham e trazer 
para a nossa organização. Aprimoramos e 
adequamos esses conceitos para um es-
critório de advocacia, acabamos unindo o 
útil ao agradável. Hoje, o Gaia Silva Gae-
de possui unidades autônomas, ou seja, o 
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mesmo modelo de empresas de auditoria; 
criamos também um fundo institucional 
para financiar os investimentos e despesas 
comuns de cada unidade. Dessa forma, o 
plano de carreira e tudo o que implanta-
mos aqui foi baseado em outras empresas 
dos quais já tínhamos conhecimento. Na 
realidade criamos um modelo inovador 
para um escritório de advocacia que nos 
fez avançar com sucesso. 

IPSOFACTO  – Sobre seus mais de 40 anos 
de carreira, gostaria de saber qual legado 
o senhor deixa para o Escritório? 
RUY CARDOSO VASQUES  – Diz respeito 
a toda essa parte estrutural e, principal-
mente, aos sistemas de informação. Isso 
tudo foi criado e desenvolvido por nós. A 
partir de 1993, implantamos os sistemas 
de informática aqui no Gaia Silva Gaede, 
tudo com o auxílio de outros profissionais 
externos. Posso dizer que a forma como 
estamos utilizando os instrumentos de con-
trole (atualmente em processo de aprimo-
ramento) é basicamente, o legado que eu 
estou deixando. Eu diria que essa parte de 
sistemas de controles, a reestruturação do 
pacto societário das unidades tendo em vis-
ta a sucessão dos sócios, podem ter sido as 
minhas grandes contribuições. Esse é meu 
legado para as futuras gerações. Hoje, te-
mos uma estrutura organizada e com áreas 
muito bem definidas, proporcionando lon-
gevidade para a operação. 

IPSOFACTO  – Qual é o papel da sua expe-
riência no dia a dia e entre os outros profis-
sionais, principalmente os mais jovens? O se-
nhor procura repassar seus conhecimentos?
RUY CARDOSO VASQUES  – Eu diria que o 
nível que nós já alcançamos, não exige que 
eu efetivamente treine um profissional. 
Todavia, para sócios mais novos, procuro 
passar algumas experiências, mas o treina-
mento mesmo, eu fazia lá atrás e, depois 
que nós crescemos, a situação mudou. 
Praticamente eu colaborei com o desen-
volvimento de todos os novos sócios, uns 
mais, outros menos. Hoje sou mais um 
conselheiro, posição que vou ocupar 
oficialmente no início de janeiro de 2019, 
pois ainda executo muito. A demanda dos 
clientes é muito importante, às vezes eles 
querem minha presença. A experiência é 
tudo, eu tenho que passá-la para os sócios 
mais novos. Como vou continuar como con-
selheiro, ainda haverá muitos pontos em 
que eu vou poder opinar e, na medida do 
possível, contribuir com o treinamento do 
nosso pessoal.

IPSOFACTO  – Qual é o desafio de se 
contratar um advogado para o escritório 
atualmente? Muitos reclamam que o pro-
fissional da nova geração não fica em uma 
mesma empresa por muito tempo. Como 
isso se reflete no contato com o cliente e 
nas demandas diárias? 
RUY CARDOSO VASQUES  – Vejo essa 
questão por dois lados, um positivo e 
outro mais negativo. Em primeiro lugar, 
percebo a juventude muito ávida pelo co-
nhecimento, vejo um esforço desse grupo 
em absorver um volume muito grande de 
informação, mas às vezes com um pouco 
de precipitação. Esse é o grande pecado 
na vida desses profissionais, eles não têm 
a paciência de saber que o aprendizado 
não é algo que ocorre da noite para o dia, 
embora os recursos que temos hoje faci-
litem isso. A experiência profissional você 
só adquire no trabalho. Por mais velocida-
de que você possa ter, a experiência que 
você adquiriu ao longo dos anos tem um 
valor e um peso que não são aprendidos 
no banco da escola, aprende-se vivendo 
ao longo da sua vida.
O advogado começa como trainee e logo 
depois já quer ocupar uma posição sênior, 
e o crescimento e evolução não acon-
tecem dessa forma. É preciso motivá-lo 
a continuar crescendo na organização 
e mostrar para ele que a carreira evolui 
passo a passo. Muitos querem sair preco-
cemente para empreender e montar um 
escritório; nosso papel nesse momento é 
mostrar que nossa organização é diferen-
te, propõe uma carreira, propõe um plano, 
diferentemente de outras organizações 
que não dão ao novato a possibilidade de 
crescer e chegar ao topo (sócio). O jovem 
não está sendo educado para esse tipo de 
postura, e infelizmente pessoas brilhantes 
se perdem no meio da carreira por conta 
de precipitações. Muitos vão para o mer-
cado e não conseguem se adaptar. 

IPSOFACTO  – Quais as principais caracte-
rísticas da prestação de serviço oferecida 
pelo Escritório e como os sócios condu-
zem sua política de governança?
RUY CARDOSO VASQUES  – Como falei, 
desde o começo, nós adotamos uma linha 
para ser um escritório de ponta, moderno, 
com um atendimento diferenciado em re-
lação aos outros escritórios de advocacia, 
já que temos em nosso DNA uma carac-
terística muito interessante: advogados 
egressos de empresas de auditoria. De 
quando começamos para os dias hoje, 
a realidade é bem diferente, a tecnolo-
gia mudou o mundo todo, a estrutura de 
comunicação passou a ditar a rotina de 
trabalho. Dessa forma, o atendimento ao 
cliente também mudou; antigamente, fazí-
amos peças muito bem elaboradas, divul-
gadas basicamente a profissionais ligados 
as áreas (juízes, promotores, auditores, 
etc). Hoje você precisa de algo mais con-
ciso e objetivo, se não ninguém lê. Assim, 
não é só o nosso perfil que está se adap-
tando, os antigos clientes também estão 
mudando. Destaco que nossos conceitos 
continuam os mesmos, e é isso que nos 
mantêm vivos até hoje, a maneira como 
somos e como agimos com os clientes. 
Sabemos que temos que ajudar o cliente 
a resolver o problema, e não criar outro 
ainda maior. Procuramos criar soluções, 
seguindo para o conflito à medida que não 
é mais possível outra alternativa. É isso o 
que nos diferencia no mercado onde atua-
mos e os clientes nos enxergam assim. 

IPSOFACTO – Como o senhor avalia o posi-
cionamento do Gaia Silva Gaede nos anos 
próximos? Imagina grandes mudanças?
RUY CARDOSO VASQUES  – Já estamos 
começando a conduzir esse projeto, 
justamente a partir da reestruturação de 
plano de carreira. O perfil do mercado mu-
dou, o cliente que paga a conta mudou. 

“ Destaco que nossos conceitos
continuam os mesmos, e é isso que 
nos mantêm vivos até hoje, a maneira 
como somos e como agimos com os 
clientes. Sabemos que temos que 
ajudar o cliente a resolver o problema, 
e não criar outro ainda maior
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Hoje, ele quer ter um custo fixo muito bai-
xo e pagar um percentual de êxito mínimo 
sobre o que possa se trazer de benefício 
para ele e não fundamentado naquilo que 
ele deixa de pagar. É preciso adaptar a nos-
sa estrutura à realidade de mercado. Além 
do que, precisamos remunerar o staff pela 
produtividade e pelo trabalho. 
Na última reunião de sócios, fui encarre-
gado de falar sobre esse tópico, e novas 
maneiras de incentivar, avaliar e remune-
rar as pessoas, onde destaquei que preci-
samos trocar custo fixo por custo variável. 
Outro ponto que salientei é a necessidade 
de apagarmos a memória inflacionária que 
existe neste país. Não é salutar, economi-
camente falando, aumentarmos o salário 
de um funcionário todo ano apenas por 
conta da inflação, temos que remunerá-lo 
conforme o seu merecimento. Criamos 
um comitê que está estudando o assunto 
e vai submeter o projeto ao Comitê Dire-
tivo dentro dessa nova estrutura. Isso vai 
fazer com que o nosso escritório continue 
crescendo e evoluindo.

IPSOFACTO  – O senhor já visualiza as 
novas tecnologias sendo aplicadas pelo 
Escritório de forma mais direta em prol 
dos clientes? 
RUY CARDOSO VASQUES  – A primeira 
homepage do Gaia Silva Gaede foi sugerida 
por mim, era algo muito simples e estático. 
Implantamos também, naquela época, a 
Intranet, para que nossos profissionais pu-
dessem acessar nosso banco de dados de 
casa. Com o tempo percebemos que era 
preciso profissionalizar a estruturação de 
nossa homepage, pois, seria estrategica-
mente mais um trabalho de marketing do 
que de Informática, e passamos a enxergar 

dessa maneira. Dia após dia, vão surgindo 
novos aplicativos e sistemas e precisamos 
interagir com eles onde quer que a gente 
esteja. Estamos evoluindo e não vejo difi-
culdade de nos adaptarmos e aplicarmos 
essas novas tecnologias. Internamente, 
mudamos muito e precisamos continuar fa-
zendo investimentos nessa área, para apro-
veitar essas ferramentas da melhor forma 
para o cliente. 

IPSOFACTO  – O senhor tem alguma per-
sonalidade como referência profissional? 
Por quais motivos?
RUY CARDOSO VASQUES  – Minha refe-
rência profissional sempre foi o Severino 
Silva, foi o mestre de todos nós, ele nos en-
sinou a trabalhar dessa forma, nos deu es-
trutura e educação profissional. Obviamente 
cada um tem uma especialidade e um perfil 
diferenciado, mas a idéia, a filosofia e a cul-
tura foram possibilitadas pelo mestre Silva. 
Hoje, agimos da mesma forma como ele nos 
ensinou a pensar, respeitando a opinião do 
outro e as suas individualidades. Trabalha-
mos harmonicamente, principalmente entre 
as unidades. Estamos tentando passar essa 
filosofia para os mais jovens, principalmente 
aqueles que pretendem alcançar os níveis 
mais altos da nossa organização. 

IPSOFACTO  – Que aspecto de sua formação 
mais diretamente influenciou sua carreira? 
RUY CARDOSO VASQUES  – Sem dúvida 
nenhuma minha formação econômica e 
contábil. Nunca fui somente um advogado 
operador da lei. Eu sempre procurei me 
aprofundar mais. Fiz um curso de engenha-
ria econômica e depois uma especialização 
em matemática financeira, o que me deu 
um background muito grande. Eu sempre 

gostei muito de atuar como consultor e au-
ditor, fazendo diversos trabalhos como: pla-
nejamento fiscal e societário, Due Diligen-
ce, Valuation etc. No entanto, foi o curso de 
Direito que abriu o meu horizonte, através 
do qual adquiri um raciocínio jurídico que 
me fez enxergar o mundo de outra forma.

IPSOFACTO  – O senhor tem dois filhos, 
ambos seguindo a carreira jurídica. Quais 
são os conselhos do pai e advogado?
RUY CARDOSO VASQUES  – São gerações 
distintas. Meu filho tem 23 anos e minha 
filha está com 36 anos, eles são totalmente 
diferentes. Eu coloco para eles que é preci-
so ter cuidado e paciência, evitar trocar de 
emprego o tempo todo, o mercado pode ver 
isso de forma negativa. Uma carreira não se 
constrói e se encerra em poucos anos. Ensi-
no-lhes a ter prudência, pois a ansiedade é 
um complicador.

IPSOFACTO  – O senhor atuou por muito 
tempo em um grande estaleiro e depois 
seguiu para a KPMG. Após décadas como 
advogado, prestando serviços para de-
zenas de empresas, ou seja, com a visão 
dos dois lados da mesa, o senhor conse-
gue definir qual é a maior expectativa dos 
clientes nesse momento?
RUY CARDOSO VASQUES  – Consigo en-
tender melhor a expectativa do cliente, sim. 
Tem profissionais que saem do escritório e 
vão para as empresas-clientes e raramente 
são aqueles que saem das empresas-clien-
te e vão para o escritório. O meu sucesso 
foi que, quando eu saí do Grupo Donato e 
vim para a auditoria, a condição sine qua 
non que o Grupo Donato colocou para a 
Dreyfuss, foi que para dar continuidade aos 
seus trabalhos naquela organização, gosta-
riam que eu continuasse a atendê-los, pois 
eu conhecia bem as atividades do Grupo. 
Foi nesse momento que percebi que, para 
você ter sucesso com um cliente, é preciso 
conhecê-lo por dentro, compreender a sua 
alma, e não só opinar pelo retrato. Quando 
vou me reunir com um novo cliente, procu-
ro me preparar, estudo o que ele faz e como 
faz, o que ele vende e como vende. Assim 
consigo opinar sobre qualquer coisa que 
ele sinalizar. Não adianta mais ficar somen-
te com teses jurídicas, pois quando o clien-
te recebe um Auto de Infração de qualquer 
natureza, você precisa entender do negó-
cio dele e em que contexto a penalidade 
foi aplicada, para que se possa elaborar a 
defesa dos procedimentos com qualidade 
técnica e praticidade.  

“ Não adianta mais ficar somente 
com teses jurídicas, pois quando o 
cliente recebe um Auto de Infração 
de qualquer natureza, você precisa 
entender do negócio dele e em que 
contexto a penalidade foi aplicada, 
para que se possa elaborar a defesa 
dos procedimentos com qualidade 
técnica e praticidade
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Um novo Direito para 
uma nova economia
Especialistas refletem sobre as principais questões 
legais oriundas do ecossistema digital moderno 

por Edgar Melo
C A P A
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mental de estimular o empreendedorismo e a ino-
vação com a simplificação de alguns procedimentos 
necessários para que as ideias possam ser transfor-
madas em negócios. “Infelizmente, o Brasil ainda é 
um país muito burocrático e que apresenta alguma 
insegurança jurídica para os agentes econômicos, 
sobretudo no tocante à legislação tributária, que atu-
almente vive uma grande instabilidade relacionada 
aos assuntos ligados ao universo da economia digital. 
Para que o empreendedorismo possa florescer de 
forma mais vigorosa, é fundamental que o nosso Di-
reito seja revisto em diversos pontos, principalmente 
por meio de uma ampla reforma tributária, e que os 
agentes públicos respeitem a legislação”, avalia Bar-
ros, que atua com frequência nos segmentos de va-
rejo, comércio eletrônico e Tecnologia da Informação 
(TI), entre outros.

Historicamente, negócios inovadores de alto 
impacto, como Airbnb, Uber, Google, Facebook, 
Instagram, Dropbox e Apple, têm sido responsáveis 
por mudanças profundas em nossa sociedade, bem 
como pelo desenvolvimento e crescimento da eco-
nomia mundial. A cada instante estão surgindo novas 
tecnologias e, consequentemente, milhares de novas 
empresas que estão revolucionando modelos tradi-
cionais de negócios. 

De acordo com o coordenador do FGVnest – 
Núcleo de Estudos em Startups, Inovação, Venture 
Capital e Private Equity da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), Caio Ramalho, o ecossistema empreendedor 
brasileiro tem se desenvolvido rapidamente, com o 
crescimento exponencial do número de empreende-
dores e investidores digitais, com destaque cada vez 
maior para o impacto positivo em nossa economia. 
“Torna-se necessária uma maior compreensão das 
questões jurídicas envolvidas nesse mercado, tor-
nando os advogados aptos a aplicarem as soluções 
disponíveis mais adequadas para o sucesso de negó-
cios não tradicionais e inovadores”, destaca.

Outra opinião convergente é do gerente da área 
da Consultoria Tributária do Gaia Silva Gaede no Rio 
de Janeiro, Leonardo Clark. Advogado especializado 
em atender empresas de tecnologia e novos negócios, 
com foco em atividades de inovação em suas diversas 
aplicações, seja em produtos, seja em processos ou 
serviços, Clark diz que o Direito é ferramenta funda-
mental para a modelagem de novos negócios, em es-
pecial no Brasil, onde as travas legais e regulatórias são 
complexas, inviabilizando muitas operações com alto 

A  reboque de relações comerciais até en-
tão inexistentes, provocadas principal-
mente pela chamada disrupção tecnoló-
gica, advogados e juristas se debruçam 
sobre as demandas legais que emanam 

na mesma velocidade que produtos e serviços são 
lançados. Nesse sentido, o Direito é impactado dia-
riamente, sendo obrigado a se adaptar ao leque de 
opções e ferramentas capazes de amplificar a comu-
nicação e tratativas entre empresas e consumidores, 
além de ser um ponto de apoio do empreendedo-
rismo. Todos estes processos de inovação, quando 
somados, compõe o amadurecimento da chamada 
“nova economia”, ou “economia criativa”.

Quem atesta o prognóstico acima é o sócio do 
Gaia Silva Gaede Advogados, Maurício Barros. Para 
o profissional, o Direito pode assumir o papel funda-
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MUDANÇAS REAIS
Algumas questões práticas já são vivenciadas 

no dia a dia de empresários e profissionais. O surgi-
mento e a expansão desordenada das criptomoedas 
parece ser o exemplo concreto de como questões 
jurídicas de toda ordem surgem impulsionadas pelas 
inovações tecnológicas. Neste ponto, Barros explica 
que não há qualquer regulamentação das cripto-
moedas no Brasil até o momento. O que existe são 
apenas algumas manifestações isoladas de órgãos fe-
derais, nas quais as autoridades brasileiras ainda não 
chegaram a um consenso quanto ao seu enquadra-
mento legal. “Basta ver os pronunciamentos oficiais 
do Bacen, da CVM e da Receita Federal sobre o tema, 
que não são coincidentes”, indica. Para o sócio, con-
siderando que as criptomoedas podem ser utilizadas 
para muitas operações ilícitas (lavagem de dinheiro, 
evasão de divisas, evasão fiscal etc.), as autoridades 
devem observar de perto esse mercado e, na medi-
da do possível, tentar coibir seu uso indevido. “Não 
creio que o Brasil deva chegar ao ponto de proibir 
essas operações, como fizeram alguns poucos países, 
pois as criptomoedas, se utilizadas adequadamente, 
podem ser muito úteis em uma sociedade mundial 
cada vez mais conectada, sobretudo por serem liber-
tárias em algumas situações, como em países com 
hiperinflação”, opina.

Sobre o tema, Leonardo Clark considera que regu-
lação demais afeta de maneira negativa a concorrên-
cia e o livre mercado, mas a falta total de paradigmas, 
em especial em países com certo grau de insegurança 
jurídica, também não contribui em nada com esses 
importantes processos de inovação. “O que parece 
assustar em tecnologias como o blockchain, é a des-
centralização e a facilidade com que operações bu-
rocráticas passaram a ser feitas. Aproveitar o melhor 

Para que as empresas brasileiras entrem de vez no circuito do 
empreendedorismo digital e venture capital, é preciso que elas acessem um 
conhecimento mais amplo sobre essa classe de ativos como oportunidade 
de investimento e de inovação corporativa. Justamente pensando nisso, em 
agosto de 2018, foi lançado o FGVnest – Núcleo de Estudos em Startups, 
Inovação, Venture Capital e Private Equity da FGV, que tem como objetivo 
contribuir para o ecossistema empreendedor de alto impacto do País por meio 
da geração e disseminação de conhecimento. A meta é se tornar, em pouco 
tempo, um hub de referência nos segmentos de startups, inovação, venture 
capital e private equity, agregando, promovendo e estimulando iniciativas 
da própria FGV, bem como de corporações, empreendedores, investidores, 
acadêmicos e formuladores de políticas públicas. O FGVnest tem o Gaia Silva 
Gaede Advogados como sua primeira instituição mantenedora e a Anjos do 
Brasil como seu primeiro parceiro institucional. 

Carências de mercado

potencial de sucesso. “Entendo que qualquer profis-
sional da área Jurídica precisará mudar sua visão sobre 
como negócios estão sendo feitos e, acima de tudo, 
como serão realizados”, pontua. Assessorando tam-
bém juridicamente na viabilização de investimentos 
(anjo, fundos, private equity etc.) e em contratos de 
parceria e acordos operacionais, inclusive multilate-
rais, com partes no Brasil e/ou exterior, o profissional 
destaca que essa compreensão será determinante em 
um ambiente cada vez mais inovador e com operações 
cada vez mais complexas e disruptivas. 

FORMAÇÃO PARA O FUTURO
Clark pondera que ainda é cedo para saber, mas 

sem dúvida os ramos tradicionais do Direito serão 
impactados positivamente por inovações e transfor-
mações tecnológicas. Isto, inclusive, já está aconte-
cendo. É inegável que o profissional do Direito preci-
sará se apropriar de novas habilidades, por exemplo, 
matemática, tecnologia, programação e data analyti-
cs, tornando-se apto a aplicar as soluções disponíveis 
mais adequadas para o êxito de novos negócios. 

Segundo Ramalho, que também é coordenador 
do CEC Direito para Startups e Empreendedores da 
FGV Direito Rio e professor do FGV Management e da 
Pós-Graduação da FGV Direito Rio, a área do Direito, 
usualmente percebida como conservadora, tem lide-
rado algumas das principais transformações e que-
bras de paradigmas no segmento de startups e ino-
vação, inclusive na área acadêmica, posicionando-se 
na vanguarda de várias discussões e iniciativas. “Por 
exemplo, os alunos de graduação da FGV Direito Rio 
têm disciplina eletiva de programação, e vários cur-
sam disciplinas de cálculo básico e avançado, estatís-
tica e probabilidade, entre outras, com alunos meda-
lhistas de Olimpíadas de Matemática diretamente na 
Escola de Matemática Aplicada da FGV”, exemplifica,

Maurício Barros acredita que o advogado que tra-
balha com Direito Digital deve buscar atualização de 
forma mais intensa, sobretudo quanto aos novos ne-
gócios que surgem na chamada economia digital, de 
modo a compreendê-los adequadamente. “É fato que 
legislação e jurisprudência não são capazes de acom-
panhar o avanço da tecnologia, por razões óbvias, o 
que pode dificultar o encontro de respostas perfeitas 
e imediatas de questões atuais na lei e nas decisões 
judiciais. Por conta disso, o advogado dedicado a essa 
área deve compreender adequadamente os novos 
empreendimentos, dominar os institutos do Direito 
aplicáveis aos negócios em geral e ter a capacidade 
de adaptá-los e aplicá-los aos negócios da nova eco-
nomia, o que acarreta o constante acompanhamento 
de tendências jurisprudenciais que possam convalidar 
essa adaptação/aplicação. Isso requer um enorme di-
namismo do profissional”, afirma Barros.
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Leonardo Clark

Trecho do livro NADA EASY onde Tallis Gomes, fundador da 
Easy Taxi, conta sobre o assessoramento que recebeu do nosso 
Escritório, ainda na fase inicial de seu empreendimento.

“Cada vez mais a mão de obra 
especializada será necessária 
e valorizada. Se uma fábrica 
emprega robôs na linha de 
produção, outra de maior 
tecnologia aplicada passa a 
demandar mais profissionais 
para desenvolver e produzir tais 
robôs. É um ciclo que se renova 
em espiral, subindo de nível a 
cada nova curva de inovação

“Meu sócio, Daniel Cohen, conhecia, na época, 
um advogado de uma respeitada empresa do 
Rio de Janeiro, Gaia Silva Gaede Advogados, 
com quem conseguiu uma reunião importante. 
Depois de mais ou menos duas horas de 
reunião, atingi o objetivo: magicamente o 
Gaia aceitou assumir o nosso caso.”

do mundo suavemente regulado e da inovação des-
centralizada é um equilíbrio necessário e, diria, até 
inevitável”, diz.

Já Maurício Barros pondera que, considerando a 
enorme quantidade de criptomoedas disponibiliza-
das no mercado, os investidores devem se assegurar 
de que estão investindo em criptomoedas que real-
mente tenham a possibilidade de não sofrer bruscas 
desvalorizações, ou mesmo iliquidez. Para tanto, 
examinar o site da criptomoeda, sua proposta, pes-
quisar sobre as pessoas envolvidas e verificar se ela 
apresenta uma carteira com o link do código-fonte 
aberto para todos é fundamental. “É como fazer uma 
pequena ‘due diligence’ antes de adquiri-las. Além 
disso, os investidores devem procurar corretoras 
confiáveis no mercado e se certificar de que tais em-
presas estão regularmente constituídas perante os 
órgãos públicos, de modo a evitar qualquer surpresa 
desagradável. O armazenamento das criptomoedas 
em locais seguros também é relevante para evitar 
ataques de hackers”, sugere.

TRABALHADORES
Como todos os entrevistados mostraram, é evi-

dente que regulações e legislações sempre estão 
vários passos atrás das inovações de forma geral, e 
é natural que os órgãos competentes queiram regu-
lar o mercado com o objetivo de eliminar riscos para 
consumidores, investidores, trabalhadores e o pró-
prio governo. Ao longo da História, isso tem ocorrido 

de usuários
17 milhões

motoristas
400k

Fundação
2011/2012

países
35
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derado pela Associação Brasileira de Desenvolvimen-
to (ABDE), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
“Eles engajaram diversos stakeholders do ecossiste-
ma, como empreendedores, investidores, regulado-
res, e do meio acadêmico para discutir a viabilidade 
de implantação de um projeto de Sandbox regulató-
rio para fintechs nos mercados de capitais, de segu-
ros e previdência. Com isso, a exemplo do que ocorre 
em outros países que já possuem Sandbox regulató-
rio, um importante passo está sendo dado para per-
mitir o desenvolvimento sustentável do segmento de 
fintechs no Brasil”, revela.

Muitos especialistas questionam se um eventual 
processo de taxação dessas tecnologias poderia equili-
brar o impacto na geração de emprego e arrecadação 
pública. O fundador da Microsoft, Bill Gates, por exem-
plo, propõe que máquinas inteligentes paguem taxas 
por causa do risco de impactarem o emprego e a ren-
da da população. Um estudo realizado pelo Instituto 
McKinsey estima que, na próxima década, até 30% das 
horas trabalhadas no mundo poderão ser eliminadas 
por processos automatizados de produção.

Maurício Barros, que assessora empresas nacio-
nais e internacionais atuantes no ramo da tecnologia, 

Maurício Barros

“ Para que o empreendedorismo 
possa florescer de forma 
mais vigorosa, é fundamental 
que o nosso Direito seja 
revisto em diversos pontos, 
principalmente por meio de 
uma ampla reforma tributária, 
e que os agentes públicos 
respeitem a legislação

nos diversos mercados que se depararam com inova-
ções, especialmente aquelas disruptivas. Entretanto, 
é preciso encontrar formas inteligentes de evitar que 
a regulação mate a inovação.

Para o professor da FGV e coordenador do FGVnest, 
Caio Ramalho, um ótimo exemplo é o Grupo de Tra-
balho do Laboratório de Inovação Financeira (LAB), li-
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Torna-se necessária uma 
maior compreensão das 
questões jurídicas envolvidas 
nesse mercado, tornando os 
advogados aptos a aplicarem 
as soluções disponíveis mais 
adequadas para o sucesso de 
negócios não tradicionais 
e inovadores

ou que estão se preparando para tornar suas opera-
ções mais inteligentes por meio da tecnologia, mos-
tra que existem previsões mais e menos pessimistas 
sobre os impactos que a robotização acarretará no 
mercado de trabalho global. Contudo, o sócio diz que 
estudos mostram ser muito provável que algum im-
pacto ocorra, o que, sob o ponto de vista das finanças 
públicas, poderá ocasionar a queda na arrecadação 
de um lado, com a diminuição da arrecadação dos tri-
butos sobre salários (Imposto de Renda e Contribui-
ções Sociais) e sobre o consumo (no Brasil, ICMS, ISS, 
PIS e Cofins), bem como aumento das despesas pú-
blicas de outro, sobretudo na assistência social (mui-
tos falam em renda mínima universal) e em serviços 
públicos (incremento do uso dos serviços de saúde e 
educação pública). “Já existem algumas sugestões de 
tributar robôs no exterior, que variam desde a revo-
gação dos tributos incidentes sobre os salários e de 
benefícios sobre a automação, de um lado, até a con-
sideração de imputação de renda fictícia e tributável 
aos robôs e maior tributação indireta sobre o valor 
agregado por eles”, afirma. 

Para o profissional, essas propostas estrangeiras 
são complexas e nem todas poderiam ser absorvidas 
pelo sistema tributário brasileiro, tanto em função de 
algumas barreiras de ordem constitucional (não se-
ria possível tributar uma renda ficta de uma máquina 
ou software) quanto pelo indesejado incremento de 
complexidade em um sistema já exacerbadamente 
complexo. “De todo modo, parece-me inevitável que 
ao menos se pense em começar a reduzir ou eliminar 
a tributação da folha de salários, para que ao menos 
não haja um desincentivo à contratação de mão de 
obra humana. Além disso, parece-me relevante que 
haja algum monitoramento dos reais impactos da 
robotização nos empregos no Brasil, como medida 
preparatória para eventuais medidas fiscais a serem 
tomadas pelo governo”, conta.

Seu colega no Gaia Silva Gaede Advogados, Leo-
nardo Clark, entende que não existe uma eliminação 
de empregos em razão da robotização da indústria e 
até em alguns serviços, mas, sim, uma mudança da 
sua matriz. “Cada vez mais a mão de obra especia-
lizada será necessária e valorizada. Se uma fábrica 
emprega robôs na linha de produção, outra de maior 
tecnologia aplicada passa a demandar mais profissio-
nais para desenvolver e produzir tais robôs. É um ci-
clo que se renova em espiral, subindo de nível a cada 
nova curva de inovação”, constata.

Após as opiniões e análises dos especialistas en-
trevistados, fica claro que existe um amplo campo de 
debate e estudo sobre os rumos da economia moder-
na e do Direito. Certamente, a disrupção tecnológica 
e seu impacto no âmbito jurídico merecem estar no 
centro das atenções e no radar de empresas , profis-
sionais de diferentes áreas e acadêmicos.  

Em qualquer alocação de recursos, é muito importante se informar, tanto sobre o 
ativo em si quanto sobre as legislações, bem como sobre os participantes envolvidos 
em todo o processo. Para novos ativos e novas tecnologias, a atenção e o cuidado 
precisam ser ainda maiores, analisando e mensurando os diversos riscos envolvidos 
(regulatórios, tributários, investimento etc.), inclusive se as características do ativo 
(prazos, liquidez, volatilidade etc.) são condizentes com seu perfil de risco e com a 
diversificação de seu portfólio de investimentos. Além disso, é fundamental lembrar 
sempre que retornos passados não são garantias de retornos futuros.

Cuidados que os investidores 
de criptomoedas devem tomar

Na estrada e nas ruas

Fonte: Caio Ramalho (FGV)

Outro assunto já em discussão por advogados e juristas é sobre a presença de dolo e 
culpa em acidentes de carros envolvendo motorista-robô ou veículo autônomo. Maurício 
Barros considera que a adoção de carros-robôs, inevitavelmente, deverá passar por uma 
sólida regulamentação, considerando as diversas implicações que essa tecnologia pode 
acarretar às sociedades. Ele explica que, de fato, existem ao menos dois agentes que, em 
tese, poderiam ser responsabilizados pelos carros-robôs em caso de acidentes, a saber: 
proprietário ou usuário e prestador de serviços de conexão (caso não sejam a mesma 
empresa). Considerando que o usuário (ou proprietário), ao utilizar o veículo autônomo, 
não teria qualquer ingerência quanto ao seu desempenho, na sua opinião o mais correto 
seria responsabilizar a empresa fornecedora da conexão em caso de acidentes, eis que a 
falha seria imputável, exclusivamente, a ela. “Essa responsabilização é mais complicada 
quando saímos do campo estritamente patrimonial para analisarmos os possíveis danos 
pessoais a terceiros no âmbito penal, em que a responsabilização de pessoas jurídicas é 
muito mais complexa e nem sempre atende ao anseio popular de justiça”, analisa.
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A solidez de 
Belo Horizonte
Versatilidade técnica presente na sede mineira 
do Gaia Silva Gaede Advogados garante sua 
presença marcante no setor 

U N I D A D E S

Criado no início de 2009, o Escritório de 
Belo Horizonte do Gaia Silva Gaede conta 
com o advogado Márcio da Rocha Medina 
como seu sócio local. Mineiro de nascen-
ça, em fevereiro de 2010, Medina, que 

atuava há seis anos na área de Consultoria Tributária 
do Escritório de Curitiba, no Paraná, foi convidado 
pelos sócios a ajudar na condução das operações da 
nova unidade.

A sua transferência para BH teve o propósito de 
levar para lá os valores e a cultura enraizada há déca-
das na organização, bem como o padrão técnico de 
atendimento e qualidade. Dessa forma, colaborar no 
desenvolvimento do escritório; sobretudo, a partir da 
consultoria tributária, que é seu forte.

Desde o início, a Unidade de Belo Horizonte con-
quistou importantes clientes na área de Consultoria 
Tributária, o que representava a maior parte dos ho-
norários. “A área de Contencioso Tributário voltava-
-se exclusivamente ao acompanhamento dos proces-
sos que tramitavam no Estado, mas que haviam sido 
originados em outras unidades”, lembra Medina. 

EVOLUÇÃO
Contudo, ao longo dos anos e, principalmente, 

com a vinda do também advogado Vitor Dantas Dias, 
responsável geral pela área Processual, o Contencio-
so foi crescendo em ações próprias. “Nosso conten-
cioso é voltado ao atendimento dos mais variados 
segmentos da economia, incluindo os setores: auto-
motivo, mineração, construção civil, varejo, alimentí-
cio, hotelaria, tecnologia da informação e comunica-
ção, dentre outros”, destaca.

O Escritório tem atingido uma gama de novos 
clientes na capital, região metropolitana e interior 
de Minas Gerais. Com esses novos parceiros, o re-

por Edgar Melo
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COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOMADAS 

À GRANDE CAPACIDADE DE FLEXIBILIDADE DE 

ATENDIMENTO (PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES 
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DIVERSOS SEGMENTOS, TAIS QUAIS MINERAÇÃO, 
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CEP: 30110-043 - BELO HORIZONTE, MG

Belo Horizonte

lacionamento tem se concretizado pela forma com-
promissada, resolutiva e independente com que as 
soluções são apresentadas aos clientes. “Soluções 
efetivas, velocidade de respostas e pessoalidade no 
tratamento com o cliente são diferenciais que, no 
mercado mineiro, sem dúvida contribuem para nos-
sa atuação perene na região”, garante Vitor Dias, que 
há mais de 10 anos representa clientes nas esferas 
municipal, estadual e federal, em todas as instâncias.

CAPACIDADE 
A unidade mineira possui um grande entrosa-

mento entre os profissionais das áreas de Consultoria 
e Contencioso, permitindo que as expertises desses 
advogados possam ser utilizadas para melhor identifi-
car, quantificar, avaliar e conduzir discussões tributá-
rias ativas ou passivas. Outra característica marcante 
do grupo é a atuação diferenciada na condução dos 
processos, a começar por uma atenção especial ao 
caso fático do cliente e o direito que será pleiteado. 
“Há um esforço constante na objetividade e didática 
das peças processuais, bem como na uniformização 
técnica; além da clareza e tempestividade do reporte, 
aos clientes, do andamento processual, inclusive, em 

A vivência dos advogados da 
Unidade de Belo Horizonte 
facilita o debate técnico 
entre as unidades
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“ Além de usualmente 
identificarmos reflexos ou 
desdobramentos importantes 
dos assuntos tributários, 
também transferimos ao 
nosso cliente o know-how 
da metodologia e da análise 
tributária que desempenhamos, 
de modo que ele possa ir 
aprimorando sua área fiscal 
interna e, assim, utilizando-
nos apenas para questões 
realmente estratégicas

muitas das vezes, com uma comunicação pessoal do 
status processual e das estratégias processuais utili-
zadas”, afirma Márcio Medina, que, há vários anos, é 
docente convidado dos cursos de pós-graduação em 
matérias de Direito Tributário em renomadas institui-
ções de Belo Horizonte. 

Com mais de 20 anos de experiência, incluindo 
passagem por departamentos de Tax de empresas de 
auditoria internacional, Medina explica que a consul-
toria, por sua vez, é marcada pela atuação multidisci-
plinar e também de alta qualidade em trabalhos tribu-
tários e, mais recentemente, societários e contratuais; 
notadamente, em razão da vivência e dedicação dos 
advogados e das advogadas de consultoria.

“Além de usualmente identificarmos reflexos ou 
desdobramentos importantes dos assuntos tributários, 
também transferimos ao nosso cliente o know-how da 
metodologia e da análise tributária que desempenha-
mos, de modo que ele possa ir aprimorando sua área 
fiscal interna e, assim, utilizando-nos apenas para ques-
tões realmente estratégicas”, conta.

Gerente das áreas do Contencioso Tributário Ju-
dicial e Administrativo no escritório, Vitor Dias aponta 
que o contencioso da unidade é atualmente formado 
por advogados com diferentes experiências profissio-
nais e formação acadêmica, o que contribui para a 
formação de uma equipe homogênea, sem prejuízo 
das individualidades de cada um. “Por termos um 
staff novo e dedicado, com constante busca de espe-
cialização e desenvolvimento profissional dentro do 
nosso foco, a troca dentro e fora do Escritório resulta 
nesse crescimento uniforme”, evidencia. 

MERCADO
O Estado de Minas Gerais possui históricas e re-

conhecidas faculdades de Direito, o que reflete em 
um mercado com bons e muitos advogados; princi-
palmente na capital. A economia mineira também é 
altamente diversificada, o que promove diferentes 
demandas jurídicas, inclusive na área Tributária. 

Segundo Medina, o difícil momento econômico 
leva as empresas a prestigiar e a procurar soluções ju-
rídicas efetivas e rápidas, flexibilidade de atendimento 
e de preço, transparência e objetividade na comunica-
ção e previsibilidade razoável dos custos e dos benefí-
cios. “Diante disso, o objetivo do Escritório de Belo Ho-
rizonte é avançar cada vez mais em direção à solução 
jurídica lícita que os nossos clientes necessitam, além 
de fortalecer os laços entre os nossos profissionais e 
também destes com os nossos clientes, com os quais 
temos sempre um bom relacionamento”, pondera.

Medina explica que, em termos de atuação junto 
aos clientes da capital e do interior, o principal desa-
fio hoje é contribuir para a sinergia entre as diferen-
tes áreas das Empresas com as quais a unidade atua, 
sendo elo indispensável entre elas, por meio da con-
sultoria preventiva permanente (inclusive via comitês 
fiscais periódicos), ou ainda por meio de assessoria 
jurídica pontual e na medida das necessidades, pres-
tando a solução efetiva para as demandas rotineiras, Marcio Medina

U N I D A D E S
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Vitor Dantas Dias

“ quando o cliente contrata os 
serviços de uma unidade, está, 
em verdade, contratando toda 
a estrutura nacional do Gaia 
Silva Gaede Advogados, de 
forma que receberá sobre seus 
processos que demandem 
atuação em outros Estados 
o mesmo atendimento 
especializado que recebe 
de nossa unidade de Belo 
Horizonte, e vice-versa

ou até mesmo, as estratégicas, tudo com vistas à oti-
mização da gestão tributária dos clientes. 

Em termos de contencioso, o desafio do Escritó-
rio tem sido, num mercado em que a concorrência 
é cada vez mais acirrada, manter sua atuação com o 
diferencial competitivo naquilo que costumeiramente 
é chamado de “Alfaiataria Tributária”, tratando cada 
situação com a especificidade e cautela que ela exige, 
ainda que se trate de discussão cotidiana. “Isso requer 
nosso constante aprimoramento e difusão interna da 
forma de atuação aos demais colaboradores, a fim de 
que nossa atuação, em todas as áreas, busque o resul-
tado técnico diferenciado que nosso cliente espera, e 
nos permita a contraprestação condizente em termos 
de honorários profissionais”, afirma Vitor Dias.

Vale destacar que, de acordo com o profissional, 
sua atuação presencial e especializada junto aos ór-
gãos julgadores em Comarcas da capital e do inte-
rior – outro desafio em vista da extensão territorial 
do Estado – tem se mostrado salutar e contribuído 
para o alcance dos resultados, senão de provimento 
da pretensão dos clientes, quando ao menos permi-
tindo o efetivo debate e a melhor formação do con-
vencimento do julgador, resultando em decisões fun-
damentadas, técnicas, e atentas ao detalhe dos casos 
(evitando o julgamento pela “vala comum”), o que 
permite o amadurecimento da discussão para julga-
mento pelos órgãos das instâncias superiores.

INTEGRAÇÃO 
O Gaia Silva Gaede é um escritório com muita 

harmonia e companheirismo entre seus advogados, 
havendo sempre alguém mais experiente ou especia-
lista disposto a compartilhar e orientar sobre deter-
minado tema. A vivência dos advogados da Unidade 
de Belo Horizonte facilita o debate técnico entre as 
unidades. Marcio Medina diz que os grupos técnicos 
especializados formados por sócios e advogados de 
todas as unidades contribuem na formação acadêmi-
ca e profissional dos colaboradores. “Especialmente 
em termos de contencioso, cada novo processo con-
ta com prévia discussão técnica entre todas as unida-
des, usualmente por meio de videoconferências. 

Problemas relevantes do cotidiano do conten-
cioso também são divididos entre todas as unidades, 
mantendo a uniformidade de atuação, mas sem per-
der de vista a necessidade de atenção às especifici-
dades locais”, constata.

Para Vitor Dias, quando o cliente contrata os ser-
viços de uma unidade, está, em verdade, contratando 
toda a estrutura nacional do Gaia Silva Gaede Advo-
gados, de forma que receberá sobre seus processos 
que demandem atuação em outros Estados o mes-
mo atendimento especializado que recebe de nossa 
unidade de Belo Horizonte, e vice-versa. “A expertise 
de cada unidade quanto aos tribunais locais, julga-
dores, procedimentos, posicionamentos, sistemas de 
processos e afins, permite um melhor entrosamento 
com vistas à eficiência na condução do processo em 
todo o território nacional”, classifica. 
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Comitê de 
Assuntos Técnicos

Nos primórdios de nosso escritório, 
os sócios frequentemente acabavam 
trocando informações e experiên-
cias sobre diversos temas ligados, 
principalmente, à área tributária. O 

objetivo básico dessas conversas informais era re-
ferendar determinado entendimento ou discussão 
de novas teses e não visava à época nenhuma pa-
dronização na exteriorização da posição do escri-
tório. Resumia-se à uma troca de experiência para 
melhor atender o cliente.

I D E I A S

A origem do Coatec confunde-se, de certa maneira, 
com o início da própria organização

Com o passar do tempo e o rápido crescimento 
das unidades cumulado com o aumento dos profis-
sionais, lentamente, aquela percepção de que se fa-
zia necessária a uniformização de pronunciamentos 
técnicos foi se transformando em convicção. Deter-
minada unidade ou profissional não deveria externar 
uma determinada opinião legal e, paralelamente, 
existir outro posicionamento sobre a mesma matéria 
emanado por outra unidade. Alguns episódios nos 
quais profissionais interpretaram de forma diferen-
te o mesmo dispositivo legal serviram de elemento 
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catalizador para a criação de um órgão técnico que 
centralizasse a opinião técnica da organização. A 
obrigatoriedade da consulta prévia em nossos arqui-
vos para evitar a opinião conflitante não nos pare-
ceu suficiente. Afinal, o fato de um advogado tratar 
de forma pioneira determinado assunto não deveria 
resultar na presunção de ser a melhor solução ou in-
terpretação. Precisávamos de um comitê qualificado 
que analisasse determinada matéria e, na medida do 
possível, padronizasse o entendimento do escritório. 
Pavimentado o caminho, ou seja, constatada a ne-
cessidade da sua criação, o próximo passo seria de-
finir a composição de seus integrantes. Em razão da 
importância do Comitê, o qual, em última instância 
seria o filtro e porta voz técnico de toda as unidades, 
não havia dúvidas que somente sócios poderiam ter 
assento nas reuniões. Assim, cada unidade, escolheu 
um sócio representante para participar como mem-
bro deste novo e já tão prestigiado comitê. Pronto, 
estava criado o Coatec.

APRIMORAMENTO
O primeiro sócio a presidir o Coatec foi o sócio 

Gerson Stocco, representante da unidade do Rio de 
Janeiro, que durante vários anos exerceu a presidência 
com galhardia e competência que lhe são peculiares. 
Após o seu mandato vários outros membros, em sis-
tema de rodízio, exerceram esta tão relevante função.

Com o seguir dos anos fomos aprimorando as 
atividades do comitê e passamos a ter, além de um 
calendário previamente definido (a nossa dificuldade 
era cumpri-lo), uma pauta com assuntos previamen-
te disponibilizados a fim que os participantes pudes-
sem se aprofundar nas matérias a serem discutidas e 
propiciasse uma discussão mais aprofundada sobre 
os temas. Aliás, as discussões nas reuniões eram e 
são até hoje do mais elevado nível técnico e gera in-
tensos debates e, por vezes, acaloradas discussões 
entre os membros eis que é comum tratarmos de 
temas espinhosos que comportam não apenas uma 
das várias interpretações. 

A área de atuação e abrangência do comitê foi, 
também, ao longo do tempo, aumentando e pas-
sou a, além de uniformizar entendimentos, a tratar 
de outros assuntos relacionados ao aspecto técnico 
tais como a análise e conveniência de ofertar a nos-

Enio Zaha

“ As discussões nas reuniões eram e são até hoje do 
mais elevado nível técnico e gera intensos debates e, 
por vezes, acaloradas discussões entre os membros
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I D E I A S

sos clientes o ingresso de novas demandas judiciais, in-
terpretação e impacto de novas atos legais e infralegais, 
revisão dos informativos do escritório, etc.

Há alguns anos atrás resolveu-se modificar a forma 
da condução das reuniões do Coatec e, além dos sócios 
membros, passou-se a convidar para participar das nos-
sas reuniões mensais os demais advogados da nossa or-
ganização que também seriam encarregados de apresen-
tar temas previamente aprovados. Acho que podemos 
denominar esta fase como uma passagem para a demo-
cratização do Coatec. A resposta, a meu ver, foi altamen-
te positiva pois além de franquear o acesso aos demais 
advogados que podem demonstrar sua capacidade para 
contribuir na evolução técnica do escritório, o debate ga-
nhou em qualidade e profundidade pois quanto mais ca-
beças pensantes se debruçam sobre um assunto melhor 
será o resultado.

Este novo formato, no qual vários profissionais par-
ticipam do debate acaba por resultar também em uma 
maior disseminação do conhecimento gerado nos deba-
tes em razão do numero de pessoas envolvidas e com 
uma maior e mais frutífera troca de informações e expe-
riências entre todas as unidades.

As reuniões, que eram todas presenciais até então, por 
conta do aumento do número de participantes, passaram 
a contar com o auxílio do vídeo conferência das unidades 
a fim de que todos pudessem participar das discussões.

MOMENTO
Atualmente, os assuntos a serem objeto de debate 

pelo órgão podem ser sugeridos por qualquer advogado 
da organização, o qual ficará encarregado da apresenta-
ção desde que a matéria tenha sido previamente apro-
vada por um membro permanente do Coatec que levará 
em conta, primordialmente, a relevância da matéria su-
gerida para os clientes das unidades. Assim, são trazidos 
à discussão assuntos relacionados aos mais variados te-
mas dentro os quais cito análise e debate sobre: legisla-
ção e seus efeitos, jurisprudência dos tribunais superio-
res e administrativos, possibilidade de novas discussões 
judiciais, estruturas jurídicas e novos serviços jurídicos.

As reuniões ocorrem nas unidades da organização, 
em sistema de rodízio, com a presença física dos mem-
bros permanentes do Coatec e com a presença dos de-
mais convidados através do vídeo conferência.

O resultado da reunião é sintetizado em uma ata a qual 
abrange toda a matéria discutida com as respectivas conclu-
sões e sugestões e, posteriormente, disponibilizada a todos 
os integrantes de todas as unidades da organização.

Toda essa estrutura montada para o debate de ques-
tões técnicas, o tempo empregado pelo pessoal envolvido, 
a profundidade da discussão e a competência dos convida-
dos participantes e dos membros do comitê, servem para 
atestar a grandeza de nossa instituição e reafirmar nossa 
incessante busca pela qualidade de nossos serviços. 

ENIO ZAHA: sócio fundador do escritório de São Paulo e atual Pre-
sidente do Comitê de Uniformização de Assuntos Técnicos.

Sabemos que nosso maior patrimônio, provém da 
qualidade de nossos profissionais e, pessoalmente, en-
che-me de orgulho constatar ao longo dos anos em que 
participo do Coatec que estamos bem servidos de talen-
tosos e competentes profissionais em todas as nossas 
áreas de atuação e que este tão precioso intangível, re-
presentado pela excepcional qualificação de nossos ad-
vogados, está em constante evolução e renovação. 

Temos consciência que ainda há muito por fazer e 
evoluir mas seguimos convictos da importância crucial 
da existência do Coatec, comprovada ao longo dos anos, 
e de sua função como incentivadora do debate sempre 
tendo como norte oferecer a melhor qualidade na nossa 
prestação de serviços. Os sócios que compõem o comitê, 
conscientes da importância de sua função, dispensam 
um tratamento especial nas questões relacionadas ao 
Coatec. Como se fosse uma planta que precisa ser cui-
dada, regada e observada atentamente para que possa, 
continuamente, oferecer os melhores frutos. 

“ Pessoalmente, enche-me de orgulho constatar ao 
longo dos anos em que participo do Coatec que 
estamos bem servidos de talentosos e competentes 
profissionais em todas as nossas áreas de atuação
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Alterações na 
LINDB: mudança de 
“orientações gerais” 
No dia 26/04/18, foi publicada a Lei nº 13.655/18, 
que inseriu diversos artigos na Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro
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Uma das inovações mais relevantes da 
legislação em questão foi a inclusão do 
art. 24, prevendo que “A revisão, nas 
esferas administrativa (...) ou judicial, 
quanto à validade de ato, contrato, 

ajuste, processo ou norma administrativa cuja pro-
dução já se houver completado levará em conta as 
orientações gerais da época, sendo vedado que, com 
base em mudança posterior de orientação geral, se 
declarem inválidas situações plenamente constituí-
das. (...) Consideram-se orientações gerais as inter-
pretações e especificações contidas em (...) jurispru-
dência judicial ou administrativa majoritária (...).”

Diante dessa previsão, a validade de um ato 
deverá ser analisada à luz das orientações gerais 
vigentes à época em que ele foi praticado, mesmo 
que posteriormente haja mudança de entendimento.

Por exemplo, se quando firmado um negócio jurí-
dico havia jurisprudência dominante no Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais  - CARF de que aque-
le negócio não teria efeitos tributários, não pode o 
fisco, depois de plenamente constituído o negócio, 
dizer que a “orientação geral” sobre aquela matéria 
mudou, exigindo do contribuinte o recolhimento do 
tributo e multa.

Como o preâmbulo da Lei nº 13.655/18 já anuncia, 
suas disposições visam trazer maior segurança jurídi-
ca, protegendo quem organizou seus atos confiando 
na orientação do Estado sobre determinada matéria.

ANÁLISE
Ainda é muito cedo para afirmar como o Poder Ju-

diciário e os órgãos administrativos de julgamento irão 
aplicar as disposições trazidas pela nova lei. O CARF tem 
determinado em recentes decisões a manifestação da 
Procuradoria da Fazenda sobre o seu conteúdo e apli-
cação, especialmente em autuações que tratam sobre 
amortização de ágio e sobre a trava de 30% para apro-
veitamento de prejuízos fiscais após incorporações.

É fato, contudo, que a lei traz em boa hora um 
importante reforço à proibição da retroatividade 
das novas interpretações. Espera-se que a sua apli-
cação pelas esferas administrativas e pelo Poder 
Judiciário seja a mais ampla possível, caso contrá-
rio os contribuintes poderão buscar, se necessário 
até os Tribunais Superiores, a proteção dos seus 
direitos, pois a segurança jurídica é um dos valores 
mais importantes para a construção de um sistema 
tributário equilibrado, com respeito aos direitos e 
garantias dos contribuintes. 

ANA PAULA FARIA DA SILVA: sócia da unidade de Curitiba e especialista em Direito Tributário e Processual Civil.
DANILO FERNANDES MONTEIRO: gerente da área de Contencioso Tributário do escritório em Curitiba e 
especialista em Direito Tributário.
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E S P E C I A L

A Lei Geral de 
Proteção de Dados
Temas relacionados à proteção 

de dados ganham cada vez 
mais destaque na sociedade 
atual, onde o acesso e trocas 
de informações ocorrem de 

forma extremamente veloz. Episódios en-
volvendo o vazamento de dados de usuá-
rios de redes sociais ou consumidores de 
diversos setores evidenciaram ainda mais 
a necessidade de atenção ao assunto. 

É neste cenário que a Lei Geral de Pro-
teção de Dados, ou simplesmente LGPD (Lei 
n.º 13.709/2018) é promulgada. A LGPD re-
gulamenta o tratamento de dados pessoais, 
processo que compreende desde a coleta, 
a utilização, acesso, reprodução, transmis-
são, distribuição, modificação processa-
mento, armazenamento e eliminação dos 
dados de pessoa natural, tanto no âmbito 
privado como público, estipulando quem 

são os responsáveis pelo tratamento ade-
quado dos dados, os direitos dos titulares e 
as penalidades as quais as pessoas físicas e 
jurídicas que descumprirem seus preceitos 
estarão sujeitas. 

A promulgação da lei é um marco para 
o Brasil já que anteriormente não existia 
legislação específica sobre proteção de da-
dos. O que existiam eram algumas normati-
vas esparsas, como o Código de Defesa do 
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Consumir, a Lei do Cadastro Positivo e a Lei 
n.º 12.965/14 que ficou conhecida popular-
mente como o Marco Civil da Internet e que 
foi parcialmente alterada pela LGPD.

A nova legislação tem como parte de 
seus fundamentos o respeito à privacida-
de, a liberdade e a inviolabilidade da inti-
midade, da honra e da imagem, tendo se 
inspirando em muitos aspectos no regula-
mento europeu General Data Protection 
Regulation, ou GDPR, que entrou em vigor 
em maio de 2018. Esta influência decor-
re, entre outros motivos, da intenção de 
incluir o Brasil no rol de países que pro-
porcionam um grau de proteção de dados 
pessoais adequado conforme parâmetros 
internacionais.

O processo legislativo da LGPD não foi 
fácil, tanto que os trechos da lei que se 
referem à criação da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANDP) e do Conse-
lho Nacional de Proteção de Dados Pessoais 
e da Privacidade, foram vetados.  

Não há dúvidas de que no atual ce-
nário o veto à criação da Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados e do Con-
selho Nacional de Proteção de Dados 
Pessoais gera uma espécie de lacuna com 
relação à estrutura e aplicabilidade da 
norma. No entanto, a ausência destas au-
toridades não impede que a apuração e 
responsabilização por vazamento de dados 
por órgãos já existentes, como o Ministério 
Público que tem em andamento diversas 
ações que tratam de vazamento de dados 
especialmente relacionadas aos dados de 
consumidores.  

É certo que a LGPD impactará todos os 
setores da economia e não somente aque-
las empresas cuja atividade é diretamente 
relacionado à coleta de dados pessoais, 
como também aquelas que de alguma 
forma tenham contato com esses dados, 
sejam dados de clientes, fornecedores, 
prestadores de serviços, empregados e em-
pregadores, dentre outros.

“ A nova legislação tem como 
parte de seus fundamentos 
o respeito à privacidade, a 
liberdade e a inviolabilidade 
da intimidade, da honra e 
da imagem

Adiante abordaremos os principais aspec-
tos tratados pela Lei, de modo a propiciar um 
panorama geral de seus principais aspectos.

VIGÊNCIA
A Lei n.º 13.709/2018 foi sancionada 

em 14 de agosto de 2018 tendo o prazo 
de 18 (dezoito) meses para entrar em vi-
gor. Assim, teremos até fevereiro de 2020 
para fazer as adequações às disposições e 
exigências da lei.

APLICABILIDADE
A LGPD é aplicável ao tratamento de 

dados relacionados a pessoa física identi-
ficada ou passível de identificação, realiza-

do por pessoa física ou jurídica de direito 
público ou privado, independentemente do 
meio (se físico ou eletrônico) desde que: a) 
a operação de tratamento seja realizada 
no Brasil; b) a operação tiver por objetivo 
a oferta ou o fornecimento de bens ou ser-
viços de indivíduos localizados no Brasil; ou 
c) os dados pessoais tenham sido coletados 
no Brasil (indivíduo, brasileiro ou não, que 
encontrava-se em território nacional).

Há algumas exceções previstas na LGPD 
quanto a sua aplicabilidade, dentre elas 
quando a operação for realizada por pessoa 
físicas para fins exclusivamente particulares 
e não econômicos, ou também por pessoas 
jurídicas, quando para fins unicamente jor-

Vanessa Cristina Santiago
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nalístico ou artístico ou por motivos exclusi-
vos de segurança pública, defesa nacional, 
segurança do Estado, atividades de investi-
gação e repressão de infrações penais. 

PRINCÍPIOS E DIREITOS
A LGPD dispõe dos princípios que irão 

nortear o tratamento de dados pesso-
ais. Dentre eles tem especial relevância 
a obrigação do tratamento de dados ser 
realizado para propósitos legítimos, espe-
cíficos, explícitos, de acordo com que foi 
informado ao titular dos dados, limitado 
ao mínimo necessário para a realização de 
seus desígnios e sempre observando suas 
finalidades originárias.

Havendo mudanças da finalidade para 
o tratamento de dados pessoais com rela-
ção ao consentimento original, o titular de-
verá ser informado e poderá revogar o con-
sentimento caso discorde das alterações.

Aos titulares deve ser garantida a pos-
sibilidade de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento 
de suas informações, bem como à identida-
de daqueles que estão tratando tais dados.

Os titulares poderão também solicitar 
a transferência de seus dados para outros 
fornecedores ou prestadores de serviços 
caso assim desejarem, além de corrigi-
rem dados incompletos, inexatos ou de-
satualizados e a anonimização, bloqueio 
ou eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformi-
dade com a lei.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O tratamento de danos pessoais pode 

ser realizado somente nas hipóteses previs-
tas na LGPD. Dentre estas, destacamos:

a. Mediante o fornecimento de con-
sentimento pelo titular, ou seja, o 
titular se manifestar livremente, 
de maneira informada e precisa 
pelo tratamento de seus dados 
pessoais para uma finalidade de-
terminada. A LGPD estabelece que 
as autorizações genéricas para o 
tratamento de dados pessoais se-
rão nulas;

b. Cumprimento de obrigação legal 
ou regulatória pelo controlador 
(aquele a quem competem as de-

cisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais);

c. Quando necessário para a exe-
cução de contrato ou de proce-
dimentos preliminares e para o 
exercício regular de direitos em 
processo judicial, administrativo 
ou arbitral;

d. Para atender aos interesses legíti-
mos do controlador dos dados ou 
de terceiros; 

e. Para a proteção da vida ou da in-
columidade física do titular ou de 
terceiros;

E S P E C I A L

f. Para a tutela da saúde, em proce-
dimento realizado por profissio-
nais da área da saúde ou por enti-
dades sanitárias; e

g. Para a proteção do crédito.

O tratamento de dados pessoais de 
crianças e de adolescentes ganhou um 
tratamento diferenciado, devendo ser re-
alizado em seu melhor interesse e com o 
consentimento específico dado por pelo 
menos um dos pais ou pelo responsável 
legal. As únicas exceções a esta regra são 
no caso de proteção da criança ou do 

“ É certo que a LGPD 
impactará todos os 
setores da economia e 
não somente aquelas 
empresas cuja atividade é 
diretamente relacionado à 
coleta de dados pessoais

Débora Harumi Tamba
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adolescente e no caso da coleta de dados 
para contato dos pais ou responsáveis le-
gais utilizados uma única vez e sem que 
ocorra o seu armazenamento, e em ne-
nhum caso os dados poderão ser repas-
sados a terceiros.

A LGPD dispõe também sobre o dado 
pessoal sensível que são os dados sobre 
origem racial ou étnica, convicção religio-
sa, opinião política, filiação a sindicato ou 
a organização de caráter religioso, filosófi-
co ou político, dado referente à saúde ou à 
vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural. O 
seu tratamento também ganhou atenção 
especial, podendo ser realizado somente 
mediante consentimento de forma espe-
cifica e destacada e neste caso, é proibida 
a utilização para atender a interesses do 
controlador, de terceiros ou para a prote-
ção de crédito.

DA SEGURANÇA E SIGILO DOS 
DADOS PESSOAIS

A LGPD prevê que os agentes de tra-
tamento devem adotar medidas de segu-
rança, técnicas e administrativas, aptas a 
prevenir e proteger os dados pessoais de 
acessos não autorizados e de situações aci-
dentais ou ilícitas relacionadas aos dados, 
medidas estas que devem ser observadas 
desde a fase de concepção do produto ou 
do serviço até a sua execução. O agente 
deverá demonstrar a adoção de medidas 
eficazes e capazes de comprovar a obser-
vância e o cumprimento das normas e, in-
clusive, da eficácia dessas medidas. 

Ainda, no caso de vazamento de dados 
que possa acarretar risco ou dano relevante 
aos titulares, a LGPD dispõe sobre a obriga-
toriedade do controlador de comunicar aos 
titulares dos dados e a autoridade nacional 
que irá apurar a gravidade do incidente e 
poderá, caso necessário para resguardar os 
direitos dos titulares, determinar ao contro-
lador a ampla divulgação do fato em meios 
de comunicação e medidas para reverter 
ou mitigar os efeitos do incidente.

SANÇÕES
As sanções administrativas aplicáveis 

pela autoridade nacional aos agentes de 
tratamento de dados caso comentam in-

frações ao disposto na lei vão desde adver-
tência, com indicação de prazo para ado-
ção de medidas corretivas, publicização 
da infração após devidamente apurada e 
confirmada a sua ocorrência, à aplicação 
de multa de até 2% (dois por cento) do fa-
turamento do faturamento da pessoa jurí-
dica de direito privado, ou grupo no Brasil,  
limitada a R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões) por infração. 

As sanções poderão ser aplicadas de 
forma cumulativa, não substituindo a apli-
cação de sanções administrativas, civis ou 
penais definidas em legislação específica.

ADEQUAÇÃO À LGPD
Para a adequação à LGPD recomen-

da-se, inicialmente, a realização do ma-
peamento de todas as fontes de coleta de 
dados da sociedade. A finalidade deste 
mapeamento é permitir a avaliação do que 
deve ou não ser submetido à LGPD.

Com estes dados em mãos, será possí-
vel realizar um estudo a respeito dos ajus-
tes e implementações necessárias, que a 
depender do caso, poderão demandar as 
seguintes ações:

a. Revisão do conteúdo e forma que 
se solicitam, extraem e armaze-
nam dados à luz dos princípios da 
legalidade e transparência, propó-
sito e forma de coleta de dados, 
limitação da coleta, exatidão e 
clareza;

b. Elaboração ou revisão da política 
de privacidade, proteção de da-
dos, segurança digital, compliance 
e as demais necessárias à proteção 
de dados;

c. Definição de princípios, políticas, 
processos e procedimentos rela-
cionados à colheita, armazena-
mento, registro, transferência e 
exclusão dos dados;

d. Verificação e implementação de pro-
cedimentos para possibilitar a trans-
ferência de dados internacionais;

e. Revisão dos contratos em geral, 
especialmente os celebrados com 
clientes, fornecedores, represen-
tantes e possíveis coletores e con-
troladores de dados; 

VANESSA CRISTINA SANTIAGO: diretora da área 
Corporativa no escritório de São Paulo, especializa-
da em matérias contratual, societária e compliance.

DÉBORA HARUMI TAMBA: advogada da área Cor-
porativa do escritório de São Paulo.

f. Revisão do contrato de seguro de 
responsabilidade civil;

g. Criação ou adequação de proce-
dimentos para impedir, detectar, 
notificar, informar e investigar vio-
lações de privacidade;

h. A depender da atividade e de de-
terminadas circunstâncias, no-
meação de controlador, operador 
e encarregado pela segurança e 
procedimentos relacionados à pro-
teção de dados na sociedade;

i. Criação ou adequação de proces-
sos internos relacionados a inci-
dentes de segurança envolvendo 
dados pessoais de modo a garantir 
o cumprimento da obrigação de 
notificação às autoridades compe-
tentes e aos titulares dos dados;

j.  Investimento na segurança de da-
dos e certificações;

k. Realização de treinamentos inter-
nos e elaboração de materiais in-
ternos;

l. Auditorias externas visando verifi-
car a real adequação da empresa 
à LGPD.

Como se observa, a adequação às re-
gras da LGPD contempla uma serie de eta-
pas e engloba diversos setores da empresa, 
desse modo, a transição para esse novo 
modelo legislativo deve ser iniciada o quan-
to antes para que sobressaltos futuros se-
jam evitados. 

Importante ter em mente que o intui-
to da legislação não é criar burocracia, a 
ideia por trás não só da legislação brasileira, 
como das legislações de proteção de dados 
ao redor do mundo é coibir abusos e per-
mitir um ambiente mais saudável e seguro 
para os usuários. 
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A R T I G O

Mercado securitário
A polêmica equiparação, para fins 
tributários, das resseguradoras admitidas 
às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil

D esde 2017, quando a Recei-
ta Federal do Brasil emitiu a 
Solução de Consulta Cosit nº 
62/2017, hoje revista pela 
Solução de Consulta Cosit nº 

91/2018, o mercado ressegurador tem se 
questionado sobre qual o adequado tra-
tamento tributário a ser aplicado às ope-
rações das admitidas no País.

CONTEXTO
A atividade de resseguros no Brasil 

era exercida, desde 1939, sob o monopó-
lio do Instituto de Resseguros do Brasil – 
IRB, autorizado a operar nesse setor pelo 
então presidente Getúlio Vargas. Poste-

riormente, houve a abertura do mercado 
com a publicação da Lei Complementar nº 
126/2007, respaldada pela Resolução CNSP 
nº 168/2007 e suas alterações posteriores. 

Os principais objetivos da abertura 
do mercado ressegurador foram o de in-
crementar a capacidade das seguradoras 
para concessão de seguros em âmbito 
nacional e o de fazer com que a concor-
rência trouxesse novos produtos, maior 
qualificação, práticas internacionais e ge-
ração de empregos.

A regulamentação do setor permitiu 
a participação do estrangeiro no mercado 
brasileiro por meio da constituição de uma 
resseguradora local ou pela celebração de 

contratos internacionais ofertados por res-
seguradoras eventuais e admitidas.

De acordo com as regras estabelecidas 
pela SUSEP, para operar como um ressegu-
rador local, o estrangeiro deve constituir 
uma sociedade no Brasil e atuar com ca-
pital mínimo de R$ 60 milhões, mais o va-
lor proporcional ao tamanho da operação, 
conforme previsto pela Resolução CNSP nº 
282/2013. 

Alternativamente, o estrangeiro tam-
bém pode atuar no Brasil por meio: (i) das 
resseguradoras eventuais (domiciliadas no 
exterior), que recebem autorização para 
operar de acordo com as suas necessidades 
de negócios no País; ou (ii) das ressegurado-
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operações no Brasil, com fundamento no 
artigo 147, incisos I e II do RIR/99. Ou seja, 
as operações das admitidas no Brasil deve-
riam sofrer a tributação corporativa (IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS), e não a tributação ana-
lítica do IRRF e do PIS/COFINS-Importação.

Isso porque, em vista da regula-
mentação trazida pela Circular SUSEP nº 
359/2008, as resseguradoras admitidas 
devem constituir um escritório de repre-
sentação no Brasil como uma dependência 
(estabelecimento formal) ou como uma so-
ciedade limitada controlada pelo ressegu-
rador representado.   

Dito isto, nos termos da Solução de 
Consulta Cosit nº 62/2017, caso o ressegu-
rador admitido opte por constituir uma de-
pendência no Brasil, os resultados obtidos 
por este estabelecimento estariam sujeitos 
à tributação doméstica, por força do artigo 
147, inciso II, do RIR/99, que equipara às 
pessoas jurídicas nacionais, para fins tribu-
tários, as filiais, sucursais, agências ou re-
presentações no País das pessoas jurídicas 
com sede no exterior. 

Ocorre que, na prática, esta opção mui-
to raramente é adotada, haja vista que a 
constituição de um estabelecimento formal 
no Brasil (filial) por empresa estrangeira re-
quer extraordinários esforços burocráticos, 
dentre os quais uma autorização do Minis-
tro de Estado Chefe da Secretaria da Micro 
e Pequena Empresa da Presidência da Re-
pública, nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 7/2013. 

Sendo assim, verifica-se que, na maioria 
(se não na totalidade) dos casos, os escritó-
rios de representação das resseguradoras 
admitidas são constituídos sob a forma de 
uma sociedade limitada, controlada direta-
mente pela representada.

“Causou grande surpresa a equiparação das 
resseguradoras admitidas, para fins tributários, às 
pessoas jurídicas brasileiras no que se refere aos 
resultados decorrentes das operações no Brasil

ras admitidas (também domiciliadas no exte-
rior), que devem constituir um escritório de 
representação no Brasil e manter um depó-
sito mínimo de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões, 
nos termos da Circular SUSEP nº 527/2016.

PRÁTICA
Desde o início das atividades dos es-

trangeiros no País, criou-se um consenso no 
mercado de que as resseguradoras locais, 
por serem sociedades constituídas no Bra-
sil, deveriam sofrer a tributação corporati-
va doméstica (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), ao 
passo que os prêmios cedidos por segura-
doras e resseguradoras locais às ressegura-
doras eventuais e admitidas deveriam sofrer 
uma tributação analítica, típica dos não-
residentes (IRRF e PIS/COFINS-Importação).

Em 26/01/2017, foi publicada, no Diá-
rio Oficial da União, a Solução de Consulta 
Cosit nº 62/2017, cujo objeto era a análise 
dos aspectos tributários das operações de 
resseguros no Brasil. Ou seja, a primeira 
manifestação das autoridades fiscais acerca 
do tratamento tributário das ressegurado-
ras ocorreu quase dez anos após a abertura 
deste mercado.

Em linha com o que já vinha sendo ado-
tado, a Receita Federal do Brasil referendou 
o entendimento de que as resseguradoras 
locais devem se sujeitar à tributação do-
méstica, ao passo que as operações com 
as resseguradoras eventuais deveriam se 
sujeitar à tributação analítica do IRRF e do 
PIS/COFINS-Importação. 

Por outro lado, causou grande surpresa 
o entendimento quanto às resseguradoras 
admitidas, que, segundo às autoridades fis-
cais, seriam equiparadas, para fins tributá-
rios, às pessoas jurídicas brasileiras no que 
se refere aos resultados decorrentes das 

Heitor Cesar Ribeiro

29



FACTOIPSO

Para este caso, a Solução de Consulta 
Cosit nº 62/2017 dispôs que a resseguradora 
admitida seria equiparada, para fins fiscais, às 
pessoas jurídicas brasileiras, por possuírem 
no Brasil um escritório de representação cujo 
representante possui plenos poderes para 
tratar de quaisquer questões e resolvê-las 
definitivamente, de tal forma que as obriga-
ções assumidas pelo representante no Brasil 
perante as cedentes brasileiras obrigam inte-
gralmente a resseguradora admitida.

CONCEITOS
Embora a Solução de Consulta Cosit nº 

62/2017 não tenha, em qualquer momen-
to, mencionado o termo “estabelecimento 
permanente”, instituto típico do Direito 
Tributário Internacional, o que se verificou 
na prática foi a aplicação deste regime.

Neste sentido, os Modelos de Conven-
ção para Evitar a Dupla Tributação da ONU 
e da OCDE preveem que a atuação de um 
não-residente de um Estado contratante 
no outro Estado contratante por meio de 
um estabelecimento permanente atrai a 
tributação dos resultados para o local onde 
a atividade é exercida, afastando-se a tribu-
tação no Estado de residência. Além disso, 
uma das formas de se atuar por meio de 
um estabelecimento permanente é a ma-
nutenção de uma pessoa (empresa ou pes-
soa física) que atue no outro País, por conta 
do não-residente, e que tenha autoridade 
para concluir contratos em seu nome, exer-
cendo-se este poder habitualmente.

Vale notar que, de forma semelhante 
ao previsto nas convenções internacionais, 
existe um arcabouço jurídico na legislação 
brasileira para o tratamento do estabe-
lecimento permanente, mas o assunto é 
pouco tratado no País, haja vista que, his-
toricamente, as autoridades fiscais locais, 
por uma questão de praticidade, sempre 
preferiram aplicar a tributação analítica ao 
invés de se utilizar os conceitos de estabe-
lecimento permanente. 

Posto isto, há que se notar que os arti-
gos 399 e 539 do RIR/99 determinam que, 
no caso de serem efetuadas vendas, no 
Brasil, por não-residentes, por intermédio 
de seus agentes ou representantes no País, 
o rendimento auferido relativo a esta ope-
ração será aqui tributável de acordo com as 
regras de tributação domésticas. Além dis-

A R T I G O

“Embora as Soluções de Consulta 
Cosit nº 62/2017 e 91/2018 
não tenham, em qualquer 
momento, mencionado o termo 
‘estabelecimento permanente’, 
instituto típico do Direito 
Tributário Internacional, o que 
se verificou na prática foi a 
aplicação deste regime

Georgios Anastassiadis
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so, o cumprimento das obrigações acessó-
rias, bem como o recolhimento dos tributos 
sobre estas operações, deve ser feito pelo 
agente ou representante brasileiro. 

Em princípio, estes deveriam ser os dispo-
sitivos legais que a Solução de Consulta Cosit 
nº 62/2017 deveria ter utilizado para justificar 
a tributação das resseguradoras admitidas no 
Brasil. Ocorre que a doutrina brasileira enten-
de que a equiparação dos artigos 399 e 539 
do RIR/99, ao utilizar as expressões “vendas” 
e “faturamento direto” pelo não-residente, 
somente deveria se aplicar às operações de 
vendas de mercadorias, não alcançando as 
prestações de serviços, operações financei-
ras, de seguros e resseguros intermediados 
por agentes ou representantes. 

Além disso, a Solução de Consulta Cosit 
nº 62/2017 partiu do pressuposto de que 
o representante da admitida no país sem-
pre exerce de fato os plenos poderes para 
obrigar a resseguradora admitida perante 
terceiros, de forma que a tributação como 
pessoa jurídica brasileira seria aplicável em 
qualquer caso.

Quanto a este ponto, o artigo 539 do 
RIR/99 dispõe que não caberá a equipa-
ração no caso de vendas em que a inter-
venção do agente ou representante tenha 
se limitado à intermediação de negócios, 
obtenção ou encaminhamento de pedidos 
ou propostas, ou outros atos necessários à 
mediação comercial, ainda que esses ser-
viços sejam retribuídos com comissões ou 
outras formas de remuneração. 

Além disso, o mesmo dispositivo prevê 
que o fato de o representante legal ou pro-
curador do vendedor assinar eventualmen-
te no Brasil contrato em nome do vendedor 
não é suficiente para determinar a aplica-
ção da equiparação.

Sendo assim, desde a sua emissão, já se 
vislumbravam duas fragilidades na Solução 
de Consulta Cosit nº 62/2017: (i) a equi-
paração prevista na legislação brasileira 
sequer deveria se aplicar às ressegurado-
ras admitidas, porque este instituto deve 
alcançar somente as operações de vendas 
de mercadorias; e (ii) mesmo que a equipa-
ração fosse aplicável às operações de resse-
guros, seria necessário realizar uma análise, 
para cada caso concreto, se o representan-
te no Brasil exerce de fato os poderes para 
obrigar a admitida perante terceiros.   

SC COSIT 91/2018
Após intensos debates sobre a resposta 

emitida pelas autoridades fiscais em 2017, 
foi finalmente publicada, em 08/08/2018, a 
Solução de Consulta Cosit nº 91/2018, que 
revisitou o tema da tributação das ressegu-
radoras no Brasil, trazendo novos elemen-
tos para a equiparação das admitidas aos 
residentes no país.

Primeiramente, por um lado, as autori-
dades fiscais mantiveram o entendimento 
de que a equiparação se aplica às ativida-
des de resseguros, consideradas prestações 
de serviços, não se restringindo às opera-
ções de vendas de mercadorias.

Contudo, por outro lado, entendeu-se 
que somente podem ser tributadas como 
pessoas jurídicas brasileiras as ressegura-
doras admitidas cujos representantes no 
Brasil atuem, de fato, com plenos poderes 
para obrigá-las perante terceiros, situação 
está que deverá ser analisada em cada 
caso concreto, distinguindo-se substancial-
mente, neste ponto, do parecer anterior, o 
qual presumia que o representante sempre 
atuava com plenos poderes para obrigar a 
resseguradora admitida, de forma que a tri-
butação como pessoa jurídica local sempre 
seria aplicável.

Tal entendimento foi baseado no Ofício 
Eletrônico 6/2017/SUSEP/DIORG, que escla-
rece que os escritórios de representação, 
apesar de terem plenos poderes, podem 
ter uma atuação meramente administrativa, 
sendo utilizados apenas para relacionamen-
to com órgãos públicos, resolução de ques-
tões regulatórias ou provimento de assistên-
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cia técnica e comercial à empresa situada 
no exterior. Nestes casos, os representantes 
não possuiriam, de fato, autonomia negocial 
e operacional para a subscrição de negócios, 
formalização contratual, recebimento de 
prêmios ou pagamento de sinistros, sendo 
estes realizados integralmente pelas compa-
nhias no exterior.

CONCLUSÃO
Desta feita, conclui-se, por meio da So-

lução de Consulta Cosit nº 91/2018, que, 
nas hipóteses em que seu representante 
atua de maneira limitada, que é a grande 
maioria dos casos, o ressegurador admitido 
será tributado como um não-residente, de 
modo equivalente ao ressegurador even-
tual (incidência de IRRF e PIS/COFINS-Im-
portação).   

Convém ressaltar que este novo enten-
dimento do fisco representou um grande 
alívio ao mercado das resseguradoras ad-
mitidas, uma vez que a tributação analítica 
(3,39% sobre o prêmio cedido) é significati-
vamente menor que a tributação doméstica 
(49,65% sobre o lucro), tendo, desse modo, 
referendado o entendimento que já vinha 
sendo adotado por este mercado desde a 
sua abertura em 2007.  

A Solução de Consulta Cosit nº 91/2018 
firmou o entendimento de que somente 
podem ser tributadas como pessoas 
jurídicas brasileiras as resseguradoras 
admitidas cujos representantes no Brasil 
atuem, de fato, com plenos poderes para 
obrigá-las perante terceiros, situação que 
deverá ser analisada em cada caso concreto
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D E B A T E

Reforma Tributária: 
entendimento 
sobre as possíveis 
consequências
Dentre as várias coisas que torna o Brasil 

notório, mas de maneira não louvável, 
a tributação é uma delas. Complexa, 
oscilante, anacrônica, não transparen-
te e pesada - isso para poupar outros 

adjetivos - a tributação no Brasil gera constantes 
dúvidas de interpretação, erros de cumprimento, 
margens para desvios, litígios infindáveis, guerras 
entre os estados e, por fim, impactos sérios na 
competividade das nossas empresas e um desa-
lento no povo brasileiro, que acaba, em boa parte, 
seduzido por se tentar manter distância do Fisco 
tornando informais suas atividades. Há, portanto, 
há tempos, um clamor por uma reforma tributária, 
embora as dificuldades fiscais e políticas sejam fa-
tores complicadores dessa mudança. 

Atualmente, pode-se dizer, há três importantes 
propostas de reforma tributária submetidas à Câma-
ra dos Deputados Federais: a do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF), a do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e a Deputado Luís Carlos Hauly. Todos 
os candidatos à presidência também possuíam suas 
ideias de reforma tributária.

As três propostas supracitadas possuem alguns 
pontos em comum, mas vamos nos deter aqui à do 
CCiF, proposta essa em cujo economista Bernad Appy 
tem-se a principal figura, e que recentemente foi 
apresentada à Câmara dos Deputados.

Em suma, a proposta visa alterar somente a tri-
butação sobre o consumo, agregando os atuais PIS, 
Cofins, IPI, ICMS e ISS em um único tributo denomi-
nado de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Essa 
mudança será gradual ao longo de anos (1% de alí-
quota nos dois primeiros anos) e pode ser resumida 
como demonstrado na próxima página.

A proposta também prevê um imposto seleti-
vo, nos moldes do excise tax, que será cobrado pela 
União, em regime monofásico e com crescimento 
gradual das alíquotas, sobre a produção de determi-
nados bens e serviços, tais como bebidas alcoólicas e 
o fumo. Isso representará um rol menor de produtos 
do que o da atual Tabela de Incidência de IPI (TIPI) e 
uma tributação extrafiscal mais genuína. 

Enfim, obviamente, há vários outros detalhes, 
mas esses abordaremos em uma próxima oportuni-
dade, esperançosos de que as propostas avancem 
concretamente e que tenhamos em breve uma tribu-
tação mais moderna, justa e simples. 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
DO IBS PROPOSTO

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS

(i) imposto sobre o valor agrega-
do nos moldes clássicos dos IVA 
internacionais

Boa receptividade pelas empresas, inclusive das multinacionais, que sempre se queixaram 
que os nossos tributos não-cumulativos, a exemplo do ICMS, não se constituíam em verdadei-
ros impostos sobre o valor agregado (IVA), mas, sim, em figuras híbridas, injustas e complexas.

(ii) incidência sobre ampla base de 
bens e serviços 

Simplificação da apuração fiscal e maior transparência da carga tributária incidente nas ope-
rações. Atualmente, as empresas necessitam de muitos profissionais especializados e siste-
mas altamente parametrizados que calculem adequadamente a incidência dos tributos com 
bases, alíquotas, regimes e regras tão distintas entre si, a exemplo do ICMS, PIS, Cofins, IPI e 
ISS, embora incidentes sobre a mesma operação econômica.

(iii) permitindo créditos financeiros 

Maior facilidade na escrituração, apuração e declaração fiscal; maior justiça fiscal e diminui-
ção dos litígios, vez que o atual creditamento restritivo imposto pela legislação ou pela in-
terpretação do Fisco gera conflitos com as empresas. Como exemplo, pode-se citar a grande 
polêmica que o conceito de insumos, para fins e PIS e Cofins Não-Cumulativos alcançou. Hoje 
cerca de 80% dos recursos que ingressam no CARF dizem respeito a essas contribuições.

(iv) desoneração completa das 
exportações e dos investimentos  

Aumento da competitividade brasileira no exterior vez que algumas atividades vinculadas à 
exportação são tributadas sob a interpretação do Fisco e de boa parte dos julgadores, a exem-
plo da etapa do transporte até o porto, contrariando a imunidade ampla. A desoneração dos 
investimentos também estimulará aplicação de recursos no setor produtivo.

(v) alíquotas únicas por ente

Maior simplicidade na escrituração, apuração, pagamento e declaração fiscal; maior transpa-
rência da carga tributária incidente; diminuição dos litígios, etc. tudo isso vez que que a gran-
de variedade atual de alíquotas complica a operacionalização. A título de exemplo, o Estado 
de Minas Gerais possui mais de 10 alíquotas de ICMS para as operações internas.

(vi) tributação no destino (princípio 
do destino) 

Considerável incerteza, para os estados, sobre os efeitos práticos da adoção do princípio do 
destino, não obstante a transição preveja que, nos primeiros 20 anos, apenas o crescimento 
real da receita será deslocado para o destino. Para os estados de destino menos desenvolvi-
dos economicamente, essa mudança pode representar um aumento importante da arrecada-
ção; por outro lado, os estados produtores podem ressentir a perda de recursos. Quanto aos 
contribuintes, como esta alocação será via repartição a apuração fiscal tende a ser mais fácil.  

(vii) com incidência “por fora”

Maior e mais efetiva transparência da carga tributária, e, principalmente, redução do custo 
tributário por se evitar tributo sobre tributo e, também, tributo dentro do próprio tributo. 
O reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de que o ICMS deve ser excluído da 
base de cálculo do PIS e da Cofins por não ser uma receita foi um importante passo dado 
nesse aspecto reivindicado da reforma tributária, inclusive porque abriu caminho para outros 
reconhecimentos que também são necessários, a exemplo da exclusão do ISS etc. A mencio-
nada transparência facilita a comparação de preços e as contratações. 

(viii) com devolução em até 60 ou 
180 dias dos créditos  acumulados 
e redução total ou parcial dos 
incentivos e benefícios fiscais.

Maior justiça fiscal e agilidade na devolução de créditos, reduzindo, assim, litígios e preser-
vando o caixa das empresas; pois, atualmente, as empresas, chegam a esperar por meses as 
autoridades fazendárias restituírem créditos que se acumularam; demora esta que, muitas 
vezes, as compele a ir ao judiciário para pleitear uma decisão que obrigue a autoridade a 
analisar o pedido de restituição, vez que o prazo legal previsto já expirou.

MÁRCIO MEDINA: sócio responsável pelo escritório de Belo Horizonte e especializado em Direito Tributário .

GUSTAVO DAMÁZIO DE NORONHA: sócio do escritório do Rio de Janeiro e especializado em Direito Tributário.

Fonte: Texto originalmente publicado no site do 
jornal Estadão, em 08 de novembro de 2018.
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Momento da leitura
A construção de uma boa carreira na área 

jurídica exige atualização constante e 
leitura de obras das mais diferentes 
áreas do conhecimento, isso para que o 
profissional possa se tornar não só um 

técnico capaz de operar e de trafegar entre as legisla-
ções nacionais e internacionais, mas também um ci-

H O R A  V A G A

Frida: a biografia 
POR ROSELI PAZZETTO, GERENTE DA ÁREA DE CONTENCIOSO 
TRIBUTÁRIO DO ESCRITÓRIO EM CURITIBA.
Excelente biografia da pintora mexicana Frida Kahlo, que mescla a história da 
sua vida com o contexto histórico da época. A biógrafa nos mostra que Frida 
foi uma mulher definitivamente à frente de seu tempo. Nas telas, pintou sua 
própria realidade, recheada de traumas e dores pessoais (que não foram poucos), 
transformando sua tristeza em arte e beleza. Suas pinturas são, definitivamente, 
a biografia dessa mulher de olhar enigmático sob sobrancelhas espessas, cabelos 
negros e roupas coloridas. 

Título: Frida: a biografia
Autora: Hayden Herrera
Editora: Globo Livros
Páginas: 661

dadão munido de olhar atento aos valores essenciais 
que regem uma sociedade democrática, entre eles, 
o pleno respeito à liberdade de expressão, ao direito 
ao contraditório e, principalmente, a manutenção da 
paz. Dessa forma, convidamos alguns dos colabora-
dores do Gaia Silva Gaede Advogados para falar so-
bre os livros que impactaram suas vidas. Confira!  

Memorial de Aires
POR ALESSANDRO TEMPORIM CALAF, DIRETOR DA ÁREA DO 
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DO ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO.
Neste clássico de Machado de Assis, a melancolia dá o tom do início ao fim. 
Último romance de Machado e talvez o seu livro menos lido, Memorial de Aires é 
escrito em forma de diário, cujas características autobiográficas são facilmente 
notadas, especialmente no casal Aguiar. O narrador, Conselheiro Aires, conta 
o episódio da vida deste casal e a aventura amorosa de outros personagens. 
Uma grande obra de encerramento da carreira de um dos maiores escritores da 
literatura mundial.

Título: Memorial de Aires
Autor: Machado de Assis
Editora: Martin Claret
Páginas: 177

34



Coração
POR SANDRYA RODRIGUEZ VALMAÑA, DIRETORA DO CONTENCIOSO 
TRIBUTÁRIO NO ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO.
Coração, de Edmondo de Amicis, é o livro que nunca faltará em minha biblioteca. 
Eu o li pela primeira vez na adolescência, e ele me deixou marcas profundas, 
influenciando até hoje a forma como vejo a vida. Trata-se de um romance, na 
forma de diário, que conta de maneira apaixonante as experiências de uma 
criança durante um ano escolar. Traz lindas lições sobre coragem, esforço, 
patriotismo, solidariedade e amor familiar. Nunca esqueci o escrito da irmã, sobre 
o indigno que ele foi com a mãe, nem o que a mãe lhe escreveu, ao ser indelicado 
com um colega em dificuldade. De fácil leitura, Coração é uma joia rara, delicada 
e educativa.

Título: Coração
Autor: Edmondo De Amicis
Editora: Cosac & Naify
Páginas: 352

Homo Deus: Uma breve história do 
amanhã
POR ANDRÉ ALVES DE MELO, DIRETOR DA ÁREA DE CONTENCIOSO 
TRIBUTÁRIO DO ESCRITÓRIO NO RIO DE JANEIRO.
É uma interessante forma de tratar a evolução da humanidade, de onde 
ela veio, onde está e o que está por vir. Uma diferente maneira de tratar 
a História, com uma linguagem simples e teorias interessantes. Autor do 
interessante best-seller Sapiens: uma breve história da humanidade, Yuval 
Noah Harari volta a combinar Ciência, História e Filosofia à sua conhecida 
capacidade de observar o passado de uma maneira inteiramente nova.

Título: Homo Deus: Uma breve história do amanhã
Autor: Yuval Noah Harari 
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 475

Então você vai ser papai 
POR VITOR DANTAS DIAS, GERENTE DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 
DO ESCRITÓRIO EM BELO HORIZONTE.
Este best-seller, recomendação de um grande amigo que se tornou papai, e que 
li meses após a descoberta de que eu seria papai, conseguiu me fazer interagir 
com o autor, ver os detalhes das experiências que ele viveu, bem como o 
tanto que elas se parecem com as minhas. Muito descontraído sem perder em 
conteúdo técnico, e escrito especialmente para os pais, retrata com verdade 
(sem meias palavras) a novidade da paternidade, as dificuldades, os medos, os 
anseios, as mudanças para o casal, enfim, mostra muito para os homens que 
sabem muito pouco sobre gravidez, parto e cuidados com o bebê. Não houve 
uma página sequer cuja leitura eu tenha terminado sem rir.

Título: Então você vai ser papai - Para homens que sabem 
muito pouco sobre a arte de criar filhos
Autor: Peter Downey
Editora: Fundamento
Páginas: 248
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