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E d i t o r i a l

 Com o objetivo de aprimorar o processo de seleção de colabo-
radores, o VG&P desenvolveu o primeiro programa de trainee jurídico 
do Estado do Paraná. Os acadêmicos selecionados serão contratados 
com todas as garantias da Lei do Estágio (Lei 11.778/2008). Mas, o 
programa VG&P não é um estágio comum; é orientado pela lógica dos 
melhores programas de trainee, com suas principais características.

 A começar pelo isento e rigoroso processo de seleção, coor-
denado pela CETEFE – entre as mais respeitadas empresas de recru-
tamento do Brasil. Outra característica é restringir o acesso apenas aos 
estudantes do 3º, 4º e 5º anos do curso de direito. A ideia é preparar 
os selecionados para ocupar vagas nos departamentos especializados 
VG&P, nos dois anos de duração do programa. Na primeira fase os 
estudantes passam por diversos departamentos do escritório, incluindo 
a área de administração-legal. O job rotation, próprio dos programas 
de trainee, tem por objetivo formar advogados completos, com noções 
de gestão legal. Além disso, os trainees poderão identificar as áreas de 
maior afinidade. O programa tem avaliações periódicas, também coor-
denadas pela CETEFE.

 A bolsa-auxílio oferecida por VG&P, garantidos todos os be-
nefícios da Lei de estágio, é acima da média de mercado. Além da bolsa, 
os trainees têm direito a mil reais em bolsas de estudo para participar de 
eventos acadêmicos, treinamentos internos e possibilidade de publica-
ção de trabalhos nos informáticos VG&P.

 Com esse programa, o VG&P garante a manutenção e a evo-
lução dos serviços que presta a seus clientes, permitindo a formação de 
novos talentos que irão incrementar a qualidade da atuação do escritó-
rio.

Inscr ições
P R O G R A M A

 Pela segunda vez o VG&P está na lista dos 500 escritórios mais admirados do Brasil. A Análise Advocacia produz o único ranking 
brasileiro de escritórios de advocacia, a exemplo de rankings similares nos Estados Unidos e Europa. A lista é formada a partir de indicações 
dos departamentos jurídicos das mil maiores empresas brasileiras. Apenas os quinhentos mais admirados, com o maior número de indica-
ções, estão no ranking.

 Na edição de 2014 da Análise Advocacia VG&P aparece ainda entre os mais admirados em alguns segmentos da economia, com 
boa colocação em infraestrutura e regulatório e no setor de Comércio Varejista.
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MARÇO, 20152

GOVERNANÇA CORPORATIVA

D i r e i t o  S o c i e t á r i o

 O tema da implantação de instrumentos de governança 
corporativa na estrutura organizacional de grupos empresariais nun-
ca esteve tão em voga quanto nos últimos meses, com o avanço de 
diversas operações da Polícia Federal, que atingiu grandes grupos 
empresariais e seus administradores, independentemente de tama-
nho, importância ou perfil dos grupos envolvidos.

 Governança corporativa é um conjunto de processos, nor-
mas, políticas, órgãos gerenciais e de controle existentes dentro da 
estrutura de uma companhia que visa a gestão e a fiscalização interna 
dos seus administradores e funcionários. O perfil de governança ado-
tado por cada grupo empresarial deve considerar o tipo societário de 
cada grupo. 

 Obviamente a governança de uma sociedade anônima de 
capital aberto com controle difuso será completamente diversa da 
de uma empresa de capital fechado. Enquanto as regras de gover-
nança da primeira focarão mais em questões referentes à estrutura 
de gestão e controle e aos processos para a formação da vontade 
social da companhia, as regras da segunda focarão mais nas questões 
referentes ao alinhamento dos sócios, como a definição dos valores, 
objetivos comuns, deveres e direitos dos sócios.

 Uma boa estrutura de governança corporativa deve sempre 
se preocupar em adotar quatro princípios básicos, que devem nortear 
o funcionamento das empresas por eles afetados. O primeiro refere-
-se à transparência (disclosure), ou seja, ao dever da administração 
de prestar informações gerenciais e dados econômicos financeiros a 
terceiros interessados. Ressalte-se que a própria legislação tributária 
e societária já prescrevem requisitos mínimos de informações que 
devem ser prestadas pelos administradores, entretanto boas regras 
de governança podem facilitar a comunicação e a transmissão destes 
dados aos interessados, melhorando a imagem da empresa.

 O segundo principio refere-se à equidade (fairness) no tra-
tamento de todos os grupos minoritários envolvidos na empresa, se-
jam eles sócios ou demais interessados, como funcionários, clientes, 
fornecedores e credores. Nesta seara, destaca-se uma série de regras 
e instrumentos que conferem tratamento igualitário aos acionistas 
minoritários e controladores quanto à fiscalização da administração 
e a definição de certos direitos essenciais de acionistas, como partici-
pação nos lucros, voto, venda de participação, etc.

 O terceiro prevê a criação de regras de prestação de contas 
(accountability) da atuação dos administradores e empregados, cada 
um dentro da sua área de atribuição. Os administradores e emprega-
dos devem sempre responder por todos os atos que praticarem no 
exercício de seus mandatos e cargos, respectivamente. 

 Por fim, administradores devem sempre atuar com respon-
sabilidade corporativa (compliance) ao zelar pela continuidade da 
companhia e sua atuação dentro da missão e dos valores perseguidos 
por aquela corporação.

 Diversos são os instrumentos jurídicos disponíveis para a 
criação de um bom modelo de governança corporativa. O Acordo de 
Acionistas e o Código de Conduta constituem um importante arca-
bouço para a definição de tais regras. O Acordo de Acionistas define 
o conjunto de regras para o exercício de direitos e deveres dos sócios 

para a sua atuação responsável dentro da estrutura empresarial. Nes-
te documento estão previstas as regras para a estruturação e funcio-
namento da administração, deliberação dos sócios, regras quanto ao 
ingresso e saída de sócios, sucessão, contratação e destituição dos 
administradores, etc.

 De outro modo o Código de Conduta visa a implementar 
os valores e o comportamento correto e ético aos demais participan-
tes da atividade de uma corporação. A função do Código é orientar 
comportamentos dentro de uma perspectiva prática, visando a im-
plementação da cultura organizacional e dos valores da companhia. 
Inicialmente, o Código é destinado para o consumo interno da com-
panhia, para funcionários e colaboradores, entanto tais comandos 
também podem ser estendidos, em certos casos, a clientes, fornece-
dores, imprensa, etc. 

 A criação de um modelo de governança demanda um es-
tudo acurado da empresa, do perfil de seus sócios, do ramo de ativi-
dade, passando pela definição da missão e dos valores empresariais. 
Cada vez mais o modelo da boa governança está sendo consagrado 
pelo mercado e até mesmo pelo legislador. Como maior exemplo 
temos a nova Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que prevê 

punições a empresas pela prática de atos contra a administração pú-
blica, e que contem, como um dos elementos da redução da pena, os 
casos em que a companhia detenha ”mecanismos e procedimentos 
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregu-
laridades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no 
âmbito da pessoa jurídica”.

 Neste sentido, ressalta-se a importância da adoção da 
governança corporativa no planejamento de qualquer empresa, in-
dependentemente do porte e da atividade, para aumentar o grau de 
racionalização da sua atividade econômica, conferindo clareza e 
segurança a todos os agentes envolvidos na atividade empresarial, 
sejam seus funcionários, administradores ou acionistas.

Bruno Fonseca Marcondes 
Coordenador do Departamento de Direito Societário do VG&P
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D i r e i t o  A dm i n i s t r a t i v o

AS NOVAS FORMAS DE REPASSE DE VERBAS AO TERCEIRO 
SETOR E A COEXISTÊNCIA DOS TERMOS DE PARCERIA: 
A EXATA COMPREENSÃO DA LEI Nº 13.019/2014

 Em meados de 2014 foi publica-
da a Lei nº 13.019/2014, denominada Novo 
Marco Regulatório das Transferências Vo-
luntárias, com início de vigência projetado 
para outubro. Porém, por conta das inúmeras 
dúvidas decorrentes das inovações trazidas, 
as regras trazidas só passarão a ter efeitos no 
final de julho de 2015.  

 Em breves comentários, a Lei nº 
13.019/2014 tem como o objetivo, conforme 
o art. 1º, regulamentar realização de parce-
rias voluntárias, com ou sem a transferência 
de recursos financeiros, para a realização de 
projetos de interesse público que envolvam a 
União, os Estados, o Distrito Federal, Muni-
cípios e as respectivas autarquias, as funda-
ções, as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista prestadoras de serviços 
público, e suas subsidiárias, com as Organi-
zações da Sociedade Civil (OSC).

 Com efeito, OSC é toda entidade 
sem fins lucrativos que não distribui qual-
quer forma de resultado entre seus associa-
dos e aplique todos os seus recursos em sua 
finalidade social.

 A nova lei regulamenta as parce-
rias entre o Poder Público e as entidades. 
Nos termos da legislação, entende-se por 
parceria qualquer modalidade de ajuste pre-
vista nesta Lei, que envolva ou não transfe-
rências voluntárias de recursos financeiros, 
entre Administração Pública e organizações 
da sociedade civil para ações de interesse re-
cíproco em regime de mútua cooperação.

 A legislação incluiu no sistema ju-
rídico duas novas espécies de ajustes entre o 
Poder Público e as OSC, as quais foram de-
nominadas de termo de colaboração e termo 
de fomento.

 O termo de colaboração deve ser 
adotado em caso de transferências voluntá-
rias de recursos para a consecução de planos 
de trabalho propostos pela Administração 
Pública em regime de mútua colaboração 
com organizações da sociedade civil, con-
forme o art. 16, da Lei nº 13.019/14. Já o ter-
mo de fomento deve ser adotado em caso de 
transferências voluntárias de recursos para 

a consecução de planos de trabalho propos-
tos pelas organizações em regime de mútua 
colaboração com a Administração Pública, 
conforme o art. 17, da mesma lei.

 Os ajustes previstos na Lei, seja na 
modalidade de colaboração ou fomento, se-
rão realizados mediante processo de chama-
mento público, definido no art. 2º, inc. XII, 
como “procedimento destinado a selecionar 
organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração 
ou de fomento, no qual se garanta a obser-
vância dos princípios da isonomia, da legali-
dade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade ad-
ministrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos”.

 Todavia, a existência da criação 
desses instrumentos de mútua colaboração 
não retira do mundo jurídico outras formas 
de parceria, conforme prevê o art. 2º, VII, da 
novel legislação.

 Assim, a relação de mútua cola-
boração entre a Administração Pública e as 
OSCIPs possui instrumento próprio e po-
derá ocorrer por intermédio de Termos de 
Parcerias, conforme legislação específica 
descrito no art. 9º da Lei nº 9.790/99.

 Às OSCIPs, entidades pertencen-
tes ao terceiro setor, o marco regulatório 
somente é aplicável naquilo em que cou-
ber e que não afronte diretamente a Lei nº 
9.790/99 e ao Decreto nº 3.100/99. É isso 
que dispõe o art. 4º da Lei nº 13.019/14: 
“aplicam-se as disposições desta Lei, no que 
couber, às relações da administração pública 
com entidades qualificadas como organiza-
ções da sociedade civil de interesse público, 
de que trata a Lei nº 9.790, de 23 de março 
de 1999, regidas por termos de parceria”.

 Numa análise sintética, conside-
rando que o termo de parceria é o instrumen-
to hábil para a vinculação entre o Poder Pú-
blico e as OSCIPs, não existe a necessidade 
de que seja instituído um novo modelo de 
ajuste. Principalmente porque o art. 4º não 
revogou o Termo de Parceria, e em tese, pos-
suem a mesma finalidade.

 Tal entendimento é complementa-
do pela parte final do art. 2º inc. VII e VIII, 
na Lei nº 13.019/14, que deixa claro que 
os termos de colaboração e fomento serão 
utilizados desde que “(...) sem prejuízo das 
definições atinentes ao contrato de gestão e 
ao termo de parceria, respectivamente, con-
forme as Leis nºs 9.637/98 e art. 9.790/99.” 

 Portanto, verifica-se que o Termo 
de Parceria permanece como instrumento 
hábil para a mútua colaboração entre o Po-
der Público e as OSCIPs.

Mariana Guimarães 
Coordenadora do Departamento de Direito Administrativo do VG&P

Nadiely Moreira
Advogada do Departamento de Direito Administrativo do VG&P
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A RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR CONTA 
INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS DA 
CONTRATADA E A RESCISÃO DO CONTRATO
Mariana Guimarães 
Coordenadora do Departamento de Direito Administrativo do VG&P

 De acordo com o art. 
29 da Lei nº 8.666/93, a regulari-
dade fiscal da licitante constitui 
condição para sua habilitação 
em procedimentos licitatórios. 
Porém, além de ser condição 
para celebrar contrato admi-
nistrativo, a manutenção de tal 
condição deve ser preservada 
durante o curso do ajuste (Lei nº 
8.666/93, art. 55, XIII).

 Assim, ainda que o 
contrato seja omisso ou apresen-
te disciplina diversa, o particular 
é obrigado a manter, durante 
toda sua execução, as condições 
inicialmente exigidas para a 
habilitação, as quais foram de-
vidamente aferidas na fase pré-
-contratual.

 Contudo, dentre as re-
percussões da não manutenção 
das condições de habilitação não 
está a retenção dos pagamentos 
devidos pela Administração Pú-
blica. 

 Já está pacificado pela 
jurisprudência que não é possí-
vel reter o pagamento devido 
mesmo que seja verificado que o 
contratado não mais mantém-se 
em situação de regularidade.

 O Superior Tribunal 
de Justiça, mesmo diante do 
argumento de que regularidade 
fiscal deve permanecer duran-
te toda a execução do contrato, 
possui entendimento de que a 
retenção de pagamento fere o 
direito do contrato em receber 
a contraprestação que sob pena 
de enriquecimento sem causa do 
Poder Público (STJ, AgRg no 
RE no AgRg no REsp 985.467). 

 O entendimento do 
Tribunal de Contas da União ca-
minha no mesmo sentido: “nos 
contratos de execução continu-

ada ou parcelada, o inadimple-

mento das obrigações fiscais da 
contratada, incluindo a seguri-
dade social, enseja, além das 
penalidades legais, a rescisão 
do contrato e a execução das 
garantias para ressarcimento de 
valores e indenizações devidos 
à Administração, sendo vedada 
a retenção de pagamento por 
serviço já executado, ou forne-
cimento já entregue, sob pena 
de enriquecimento sem causa da 
Administração”(TCU, Acórdão 
nº 2079/2014). 

 O Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná possui 
igual posição, exarada na Con-
sulta nº 51043/12, “no sentido 
de não ser possível a retenção do 
pagamento de serviço prestado 
(ou produto fornecido) nos ca-
sos em que o contratado venha a 
se tornar inadimplente perante o 
fisco no curso do contrato, ante 
a ausência de previsão legal, res-
tando à Administração Pública a 
hipótese de rescisão de contrato, 
pelo descumprimento de cláusu-
la contratual, observados os pro-
cedimentos previstos em lei.”

 Apenas irregulari-
dades que impliquem risco de 
responsabilidade subsidiária e 
solidária da Administração per-
mitem a retenção de valores pro-
porcionais aos débitos. O Acór-

dão nº 1.214/2013 - Plenário, do 

TCU, reconheceu  que valores 
poderão ser retidos cautelarmen-
te e “depositados junto à Justiça 
do Trabalho, com o objetivo de 
serem utilizados exclusivamente 
no pagamento de salários e das 
demais verbas trabalhistas, bem 
como das contribuições sociais e 
FGTS, quando não for possível 
a realização desses pagamen-
tos pela própria administração, 
dentre outras razões, por falta da 
documentação pertinente, tais 
como folha de pagamento, res-
cisões dos contratos e guias de 
recolhimento.”

 No âmbito federal, 
a Instrução Normativa nº 4/13 
prevê que os pagamento serão 
normalmente devidos pela con-
tratantes, mesmo que seja cons-
tatada a irregularidade. Porém, 
impõe a emissão de advertência, 
por escrito, para que o fornece-
dor regularize sua situação ou 
apresente sua defesa no prazo 
de 5 dias úteis. Não havendo 
regularização ou sendo a defesa 
improcedente, a Administração 
deverá comunicar aos órgãos 
responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência, bem como quan-
to à existência de pagamento a 
ser efetuado pela Administra-
ção, para que sejam acionados 

os meios pertinentes e necessá-
rios para garantir o recebimento 
de seus créditos. 

 Dispõe, ainda, que 
apenas na hipótese de persistir-
-se a irregularidade, deverá ser 
adotada medidas necessárias à 
rescisão dos contratos em exe-
cução, assegurada à contratada 
a ampla defesa. Por fim, o ato 
normativo adverte que “somen-
te por motivo de economicida-
de, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta rele-
vância, devidamente justificado, 
em qualquer caso, pela máxima 
autoridade do órgão ou entidade 
contratante, não será rescindido 
o  contrato em execução com 
empresa ou profissional inadim-
plente no SICAF”.

 Como consequência 
de tudo até aqui exposto, verifi-
ca-se o dever de o Poder Público 
avaliar a conduta do particular 
inadimplente por meio de pro-
cesso administrativo e, desde 
que haja justa causa e oportu-
nidade de defesa, poderá a Ad-
ministração rescindir contrato 
firmado. 

 Todavia, entende-se 
que a rescisão do contrato admi-
nistrativo em tais hipóteses não 
é medida automática. Ao revés, 
deverá ser avaliada a gravida-
de da conduta do particular e o 
impacto da inadimplência espe-
cificamente no contrato (eis que 
a irregularidade pode referir-se 
a outras atividades da empresa), 
bem como se o prejuízo com a 
rescisão do ajuste não será maior 
do que a sua manutenção, sem-
pre dentre de critérios de razoa-
bilidade devidamente motivado 
nos autos.

D i r e i t o  A dm i n i s t r a t i v o
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D i r e i t o  T r i b u t á r i o

MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% OU MAIOR QUE 
O PRÓPRIO DÉBITO É CONFISCO, DECIDE SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

 Não é novidade para o contribuinte que as multas 
apli¬cadas pelos entes tributantes podem atingir valores exorbitantes 
e representar boa parte dos débitos perante o Fisco. Muitas vezes o 
valor das multas supera o do valor do débito principal. No âmbito da 
Receita Federal, por exemplo, a multa é de 75% em geral, chegando 
a 225% em casos específicos. 

 A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal recentemen-
te definiu que as multas não podem ser superiores a 100% do va-
lor do próprio tributo. Trata-se de decisão proferida em Recurso 
Extraordi¬nário sob a relatoria do Min. Marco Aurélio. Em seu voto, 
o Ministro consignou que “a manutenção de multa tributária acima 
do valor da própria obrigação principal está em clara desarmonia 
com a jurispru¬dência do Supremo.” 

 A Constituição Federal consagra o princípio do não 
confis¬co, segundo o qual o poder de tributar deve ser limitado de 
modo a vedar o confisco, ou a apropriação de bens do contribuinte de 

forma abusiva pelo Estado. Todavia, até esta decisão, não existiam 
parâme¬tros ou a definição objetiva de que tipo de ato ou norma 
poderia ser considerado confiscatório. 

 O percentual de 100% ainda é considerado bastante alto. 
Vale lembrar, contudo, que existem na legislação federal, estadual e 
municipal inúmeros dispositivos que impõem multas em percentuais 
ainda maiores. 

 Com base neste julgamento, que vem consolidar a 
juris¬prudência que já vinha se formando neste sentido no âmbito 
do STF, os contribuintes penalizados com multas superiores a 100% 
ou supe¬riores ao próprio débito terão um fundamento objetivo para 
discutir judicialmente a sua diminuição. 

 A prevalecer este entendimento, a tendência que se espera 
é que as Secretarias de Fazenda e órgãos do governo passem a rever 
dispositivos em suas legislações que prevejam multas em desacordo 
com os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Andressa Saizaki 
Advogada do Departamento de Direito Tributário do VG&P

D i r e i t o  M é d i c o 

UM ALERTA SOBRE A APLICABILIDADE/
INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO PARA OS 
PROCESSOS ELETRÔNICOS

 Nos últimos respiros dos trabalhos do ano de 2014, duas 
Câmaras cíveis do TJPR (9ª e 10ª) iniciaram e não concluíram um 
preocupante debate judicial. Ambos os órgãos julgadores discutiram 
o conhecimento de apelações interpostas à luz do disposto no artigo 
191 do CPC. Ou seja, naqueles casos os subscritores do apelo se 
valeram do prazo dobrado (30 dias) para protocolizar o recurso, na 
medida em que o polo passivo da ação era composto por litisconsor-
tes com procuradores distintos.

 O acalorado debate postergou a posição para o presente 
ano, mas deixou um claro recado de que o entendimento do TJPR 
ainda não está consolidado.

 A pesquisa jurisprudencial revela que, até então, o TJPR 
vem refutando a tese de afastamento do art. 191 do CPC para os 

processos virtuais. É o que se retira dos seguintes julgados: AI 
- 1238670-8 - Rel.: Marco Antônio Massaneiro - Unânime -  J. 
13.11.2014; AI - 1145630-3 - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unâ-
nime -  - J. 27.03.2014. Entretanto, é possível encontrar precedentes 
em outros Tribunais que dão suporte à tese de inaplicabilidade do 
prazo dobrado nos processos digitais: TRF 4ª Região - Agravo de 
Instrumento nº 5003563-11.2013.404.0000/PR Rel. Des. Fed. FER-
NANDO QUADROS DA SILVA j. 15 de maio de 2013. Como ainda 
não há posicionamento das Cortes Superiores, o ambiente atual se 
revela bastante inseguro para a utilização do prazo dobrado.

 Diante desse quadro, a recomendação é pela não utilização 
do prazo em dobro, até que haja posição firme e consolidada a res-
peito do tema, especialmente aquela derivada das Cortes Superiores.

Silvio Guidi
Coordenador do Departamento de Direito Médico do VG&P
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D i r e i t o  d o  T r a b a l h o

O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA 
MP N. 664/2014 NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Manuela Godoi de Lima Hartmann
Advogada do Departamento de Direito do Trabalho do VG&P

 A Medida Provisória (MP) n. 664/2014, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 30.12.2014, acarretou em grandes alterações 
na concessão de alguns dos benefícios previdenciários. Contudo, no 
presente texto será abordado tão somente as modificações ocorridas 
nos benefícios de pensão por morte e auxílio doença.

 Em relação à pensão por morte as seguintes alterações 
ocorreram:

 i- Estipulação de carência para a concessão do benefício 
de pensão por morte (exceto se o óbito é decorrente de acidente de 
trabalho e/ou doença profissional ou do trabalho);

 ii- Não terá direito à pensão por morte o condenado pela 
prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado;

 iii- O valor mensal da pensão por morte corresponderá a 
50% do valor da aposen-
tadoria que o segurado 
recebia ou daquela a que 
teria direito se estivesse 
aposentado por invalidez 
na data de seu faleci-
mento, acrescido de tan-
tas cotas individuais de 
10% do valor da mesma 
aposentadoria, quantos 
forem os dependentes do 
segurado, até o máximo 
de cinco; 

 iv- O tempo de 
duração da pensão por 
morte era vitalício, mas 
a partir de agora será de-
vida ao cônjuge, compa-
nheiro (a) de acordo com 
sua expectativa de sobre-
vida no momento do óbi-
to do instituidor segurado;

 v- Para o cônjuge ou companheiro(a) ter direito à pensão 
por morte, é necessário que, no momento do óbito, ele(a) estivesse 
casado(a) ou convivendo em união estável com o(a) segurado(a) há 
mais de 2 anos.

 Frise-se que para essa regra há duas exceções:
 a) se o óbito do segurado for decorrente de acidente poste-

rior ao casamento ou ao início da união estável;  ou
 b) cônjuge, o companheiro (a) for considerado (a) incapaz 

e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remune-
rada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-pericial 
a cargo do INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento 
ou início da união estável e anterior ao óbito.

 No que tange ao benefício de auxílio doença as alterações 
foram relacionadas ao prazo para concessão e a forma de cálculo do 

salário de benefício (é um valor utilizado como base para se calcular 
a renda mensal dos benefícios). 

 Antes das alterações ocorridas pela MP n. 664-2014 o 
segurado empregado tinha direito a receber o auxílio doença com 
15 (quinze) dias de afastamento. No entanto, com as novas regras 
somente terá direito ao auxílio doença após 30 dias de afastamento. 
Portanto, os 30 primeiros dias que o segurado empregado permane-
cer afastado não caberá à Previdência Social o pagamento. O ônus do 
pagamento desses dias será de responsabilidade do empregador, nos 
termos do § 3º do artigo 60 da Lei n. 8.213/91.

 O §4º do artigo 60 ainda prevê que o empregador que dis-
puser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo 
o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período 

referido no § 3º. E. ainda, 
somente deverá encami-
nhar o segurado à perícia 
médica da Previdência So-
cial quando a incapacida-
de ultrapassar trinta dias.

 Portanto, o em-
pregador deve ficar atento 
para essa alteração na con-
cessão do benefício de au-
xílio-doença, uma vez que 
ao não seguir essa regra 
poderá ser autuado pelo 
Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e, ainda, 
responder judicialmente 
pela ausência de pagamen-
to de salário nesse período 
(30 primeiros dias de inca-
pacidade do empregado).

 Importante frisar 
que a regra dos 30 dias para a concessão do auxílio doença aplica-se 
tão somente ao segurado empregado. Se o segurado não for empre-
gado (exemplo: autônomo) terá direito ao benefício desde o início da 
incapacidade. 

 Conforme exposto acima, o benefício de auxílio doença 
também sofreu alteração no que tange ao cálculo do salário de be-
nefício. A MP n. 664/2014 acrescentou um parágrafo ao artigo 29 
da Lei n. 8.213/91, no qual estipulou um novo limitador para o va-
lor do auxílio-doença, o qual não poderá exceder a média aritmética 
simples dos últimos doze salários-de-contribuição, inclusive no caso 
de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de doze, a 
média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes.

 O prazo para aplicabilidade dessas alterações encontra-se 
em vigor desde 01.03.2015 (artigo 5º da MP n. 644-2014).
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D i r e i t o  C í v e l

O PRAZO DE CARÊNCIA DO INCORPORADOR

 A atividade incorporativa está 
regida a partir de uma série de responsabi-
lidades conformadas de modo a assegurar 
os interesses da sociedade e, em particular, 
dos adquirentes das unidades. Mas, ao lado 
de todos os deveres e obrigações atribuídos 
ao incorporador, estão também consignados 
alguns direitos. E dentre tais direitos con-
feridos ao incorporador comentar-se-á aqui 
o direito de desistir do empreendimento no 
chamado prazo de carência.

  O prazo de carência representa 
um período temporal em que é permitida a 
desistência da incorporação. A ideia do le-
gislador é assegurar um tempo limite para 
que o incorporador analise a viabilidade do 
empreendimento por fatores de natureza téc-
nica, comercial, administrativa ou jurídica.

  A Lei de Incorporação (lei nº 
4.591/1964) permite que se desista do em-
preendimento dentro do prazo de carência 
(fixada por declaração expressa, prevista na 
alínea n do art. 32 da Lei) de 180 dias. A ri-
gor, esse prazo não poderá ser prorrogado, 
embora há quem defenda a possibilidade de 
prorrogação, desde que: a) seja reavaliado o 
registro da incorporação no registro de imó-
veis (art. 33 da Lei) e; b) essa possibilidade 
esteja expressamente ressalvada na declara-
ção da carência.

  Caso, por ocasião do registro da 
incorporação, não se tenha fixado o prazo 
de carência, assim como também regular-

mente consignadas as razões determinantes 
que permitirão a desistência do empreen-
dimento, o incorporador estará obrigado a 
promovê-la. A desistência, nessa situação, 
configurará um ilícito e, consequentemente, 
repercutirá em responsabilização por perdas 
e danos.

  É imprescindível que na declara-
ção da carência o incorporador estabeleça 
clara e objetivamente quais razões o autori-
zarão a desistir do empreendimento. Podem 
ser indicadas situações como: dificuldades 

jurídicas, problemas de natureza técnica, di-
ficuldades comerciais etc.

 Em atenção ao princípio da trans-
parência previsto para as relações com os 
consumidores (art. 54, §4º do Código de 
Defesa do Consumidor), o prazo de carência 
deverá estar mencionado em todos os docu-
mentos preliminares de ajuste ou contratos 
nos quais são negociadas as unidades incor-
poradas. E há que se prestar a informação 
de forma inequívoca. Os adquirentes devem 
identificar facilmente que aquele empreendi-
mento está submetido a um prazo de carên-
cia e quais situações autorizam o incorpora-
dor a dele desistir.

 A desistência da incorporação de-
verá ser denunciada mediante requerimento 
dirigido ao oficial do registro de imóveis 
competente, devendo constar nesta petição 
o seguinte: a) os motivos que o levaram a 
desistir do empreendimento; b) os docu-
mentos que comprovem que os adquirentes 
foram cientificados da desistência; c) decla-
ração firmada sob as penas da lei de que não 
houve a celebração de nenhum documento 
de venda, promessa de venda ou de ajuste 
preliminar e; d) data e assinatura do incor-
porador. Caberá então ao oficial do registro 
de imóveis proceder à averbação na matrí-
cula do imóvel para constar que no curso do 
prazo de carência o incorporador desistiu da 
incorporação pelos motivos que lhe foram 
apresentados.

Dayana Sandri Dallabrida
Coordenadora do Departamento de Direito Cível do VG&P

RESSARCIMENTO E IMPRESCRITIBILIDADE
 O Plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) iniciou julgamento de recurso 
extraordinário em que se discute a impres-
critibilidade das ações de ressarcimento in-
tentadas em favor do erário. No caso, o Tri-
bunal de origem havia considerado prescrita 
a ação de ressarcimento de danos materiais 
promovida com fundamento em acidente de 
trânsito, proposta em 2008, por dano ocor-
rido em 1997. O Ministro Teori Zavascki 
(relator) negou provimento ao recurso, no 
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 
Weber e Luiz Fux. Mencionou que a con-
trovérsia jurídica diz respeito ao alcance do 
disposto na parte final do art. 37, § 5º, da CF 

(“§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de pres-
crição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem pre-
juízos ao erário, ressalvadas as respectivas 
ações de ressarcimento”). Afirmou o relator, 
ainda, não haver dúvidas de que a parte final 
do dispositivo constitucional em comento 
veicularia, sob a forma da imprescritibili-
dade, uma ordem de bloqueio destinada a 
conter eventuais iniciativas legislativas dis-
plicentes com o patrimônio público. Toda-
via, não seria adequado embutir na norma de 
imprescritibilidade um alcance ilimitado, ou 
limitado apenas pelo conteúdo material da 
pretensão a ser exercida — o ressarcimen-

to — ou pela causa remota que dera origem 
ao desfalque no erário — um ato ilícito em 
sentido amplo. Frisou que, de acordo com o 
sistema constitucional, o qual reconheceria a 
prescritibilidade como princípio, se deveria 
atribuir um sentido estrito aos ilícitos previs-
tos no § 5º do art. 37 da CF.

(RE 669069/MG, rel. Min. Teori Zavas-
cki, 12.11.2014. – Informativo 767, dispo-
nível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/
informativo/documento/informativo767.
htm#repercussao) 
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D i r e i t o  d o  T r a b a l h o

ACÚMULO DE FUNÇÃO. MOTORISTA QUE ATUAVA 
TAMBÉM COMO COBRADOR NÃO RECEBERÁ 
ADICIONAL POR ACÚMULO DE FUNÇÃO.

 É muito comum que um trabalhador realize, circunstan-
cialmente, outras tarefas além daquelas para as quais foi designado 
originariamente. Seja em caráter eventual ou em parte de seu tra-
balho, essa circunstância não constitui motivo para que lhe seja re-
conhecido um salário adicional para cada tarefa realizada (o que se 
contrapõe, inclusive, ao preceito da livre pactuação dos salários).

 Nesse sentido, ainda, é o que dispõe o artigo 456, pará-
grafo único, da CLT:

  “Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula 
expressa e tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a 
todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal”.

  Com base no disposto no mencionado dispositivo legal, 
constata-se que, no direito do trabalho, não se há de cogitar no pa-
gamento de acréscimo salarial por acúmulo de funções, na ausência 
de prova ou previsão contratual nesse sentido, de maneira que são 
remuneradas pelo salário todas as tarefas desempenhadas dentro 
da jornada de trabalho. Logo, inexiste previsão legal genérica, em 
princípio, para o pagamento de um adicional para um acúmulo de 
funções (artigo 5º, inciso II, da CF/88 – princípio da legalidade). 

 Por óbvio, exceções legais existem e devem ser obser-
vadas. Um exemplo a ser mencionado é aquele que ocorre com os 
radialistas, em que a Lei nº 6.615/1978, em seu artigo 13, prevê per-
centuais específicos para o exercício de funções acumuladas dentro 

de um mesmo setor.
 Sobre a inexistência do direito ao adicional (por acúmulo 

de atividades), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) não reconhe-
ceu o direito de um ex-motorista de receber adicional por acúmulo 
de função por realizar também a atividade de cobrador. De acordo a 
Ministra Dora Maria da Costa, relatora do recurso do trabalhador na 
Oitava Turma, as decisões do TST são no sentido de que a função 
de cobrador é “plenamente compatível com as atividades legalmen-
te contratadas pelo motorista de transporte coletivo, não se justifi-
cando a percepção de adicional” (Tribunal Superior do Trabalho, 
RR-46-96.2011.5.09.0011, DEJT 06/02/2015). Nesse julgamento, 
os Ministros tomaram como base o artigo 456, além da própria ju-
risprudência do Tribunal. 

  No caso específico acima, o entendimento é o de que as 
funções de motorista e cobrador são compatíveis entre si, sendo in-
devido o pagamento de complementação salarial em decorrência do 
desempenho concomitante dessas atribuições. 

  Por isso, é importante que a empresa revise os seus con-
tratos de trabalho para que, quando de uma contratação, o texto de 
redação  utilizado se enquadre, perfeitamente, na hipótese do artigo 
456 da CLT, sob pena de se criar um risco inerente ao desempenho 
de outras funções dentro das atividades do trabalhador (o que pode 
ocasionar eventual condenação no pagamento de um adicional sala-
rial).

Patrick R. de Carvalho
Coordenador do Departamento de Direito Trabalhista do VG&P

 Quase 500 convidados compareceram ao coquetel de inaugu-
ração da nova sede do Vernalha Guimarães & Pereira Advogados, no 
Palacete Villa Sophia. Foi na noite do dia 09 de dezembro, estiveram 
presentes clientes, advogados, magistrados, políticos, empresários, jor-
nalistas, amigos e descendentes de Guilherme Lindroth e Sophia Muel-
ler Lindroth, que construíram o histórico palacete por volta de 1895. No 
auditório da sede os convidados puderam assistir ao filme que conta a 
história do imóvel –  que é uma das únicas construções em estilo eclé-
tico ainda existente no Brasil e foi restaurado para resgatar o máximo 
possível de sua arquitetura original.

INAUGURAÇÃO DA 
NOVA SEDE DO VG&P
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